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REPUBLIKA ł'EDoERALNA 'i li", uwzględniający równi~ż ~u
BONN (.PAP).- Czolowym te- gestie„ Zac?o::l1:1 w sprawie mmatem we wtorkowej prasie za- S?°...kCJI lotnrcz~J.
Rok XIV
Nr 42 (3497)
Łódź, §rod.a. 19 lutego 1958 roku
chodni<>-niemieckiej było memo . U1en~nym moment:e"m - .zdarandum rządu poL'1kieg.o w S1Jfa nrem p.sma - Jest. ze przyJęCJ.e
wie utworzenia strefy bezatomo tego planu„ prowadz1łoby - w
mterpretaq1 .dziennika -;- .do
wej w Europie środkowej.
Puhlikując nief!1al pel.~y tekst ~vy~~f#~a woJsk amerykanskich
[§)
HANNOVERSCHE PRESSE"
memo~and.um„ gło.wne p1.:ma za". ·
ohodlm·0-111em1•e·c;k1e zam1e.s.zcza[§)
ją jedno.cześnie korespondencje stwierdza:
Z dy.s:kusdi na temat zlagodzeaczkolwiek
wlasne a w n.ich
nia na.pięcia w .Europ:e . nie da
n.ielic~e jeszcze, komentarze.
- Plan Raopa<!kiego w nowej s:ę o::ltąd wyehmmowac planu
postaci stanowi krok naprzód - Rapackiego. Od chwili, gdy RaGENE- pac'ki po raz p:erw.-:zy przec1s.tastwierd'za „BONSER.
Niedobrze wll swe propozycje na forum
RAL-ANZEIGER".
WARSZAWA (PAP). - 18lem.
gdyby rząd federalny ONZ, staly ..się one i:i:r:ziedll!uoGomułka stwierdził następnie byłoby,
W godzinach południowyoh przy
informuje dalej autor relacji - ograniczy1 się do sumarycznego te.m dyskusJ1 wsz~-stk1c~. rzą
do War=wy franjechała
te"O memorandum. <low, przy czym wu~kswbc rząodrzuoenia
LONDYN ~.AP). - „T!imes" alallll:ieścl.ł we wflO!I'ek relację iż główną przesZiko<lą na droCUska delegacja rządowa dla
Wytrwale ;,.ysil'lci pol.sikiego d~w P:~itala }e bąd~ z urna.dze do zmniejszenia napięcia
tego
specja.Iny
k-Oll'eSpO!Ddent
pmeprowa,dził
jaiką
i-orz.tnowY,
z
opracowania i podpL<:.ania prost>raw za ctranicznych naem Ja.>•() rzetelną probę znale
międzynarodowego nie jest pro- ministra
gramu współpracy kulturalnej i p!isma I. MlwdootaJd rz l. sekret.a rrem KC PZPR Wlaidyslawem b.lem
Niemiec. powinny pobudzić rz'ąd federal- ZILenia. r-OIZ\Vi~z~a., bądź też k<>zjednoczenia
~ l'OOlllJJOM'Y P011"US11JO!llo szereg zagada:lień mię
W
G<mtułką.
mentowala Je zyczliw1e.
ny do wfasnych Teflekisiji.
lll.au.kowej między Francją i Poldzynairodowych, Jak pla111 Ra.p a ciklieg-D, z.jedimocrrenli.e Niiemiec, Gomułka powled.zial w związku
Biuletyn prasowy SPD pod.
.
.
.
ską na rok bieżący,
za.ga<ln1ie- . Dziennik
„Głównym
stosunki brytyjS1loo-poilskiie Olrarll niek!tóre spram'Y wewnętnme z tym:
uwydatnia r:_astępme kreśl.a w zwia:uku z mcmoranniem w okresie, gdy ludzlmści .ia.ko pozytywny n:omen._ "". me- dum rządu oolsikiego, że prncy.
Delegacja weżmie udział w PoLsk!l.
zagrażają najbairdziej nowocze~ias:zanej Gomułka stwierdził na wsitę- Korespondent „Times'a" poru- sne irodzaje broni, joest pro- morandum !akt, ze zaw1e1a on zuje ono sformulowania planu.
k<:1!1i.sji
obradach
Usumięiy 7.ilhsial obe<inie główny
P<>!Sko-fran~kieJ, ;pr ze;-v1dzia- pie rozmowy, że „Pol:~ka PQJ.i-1 szy1 następnie spr~~ę plan~ Ra- blem slder()IWa.nja świa.ta 1)0'11>0'\V
zrnrzut, że nie JH".Łewiduje (l'!l doneJ dekla'.a.cJą o wspolpra.cy •tyka rm.gr~ jest li poo;01S<ta.- packiego. w sWOJoeJ relaCJl cy- nie na drogę pokojowegio r-OZ!ront.ro.U.
s~1te<l2lllej możł:i·w-0śoi
~tur~eJ m!ędzy obu kraJa· nJie rzgodna u: l)l()liityką ca.leiro tuje on m. in. nastę:pUJącą wy- woju. Śmierć i znisZJC"zenie nie
Gomułki: „Pia.n ten jest esnsem życia, nie jest nim
Kraje powiedź
<Olborru socjal!iisty{Y2'lllegio.
lll1 z lipca 19:>7 r. .
plan Rapackiego,
Odrzucając
Na -czele delegacJi stoi dyr. zachodnie które u.zgad!lliiają swo jest rezultatem naszych wla- również wyścig zbrojeń. Musi.czego n ie da się uzasadnić ani
iSeneralny stosunków kultural- ją polit~ę w ramaoh swych snych J'Qfłlważań f. .studliów. Pra- my znaleźć sposoby do powrotu
motywami po-litycznymi, an:i mi
oraz,
pierws.zy
podjąć
.!)nęliśmy
Ol'ganispecjalnych
wlasnyoh
Ministerstwa
l!lYCh francuskiego
Marnymi - p;sze biuletyn SPD
na drogę ]J-O'kojti i pokojowego
:oclaniem, na]pmstszy W\S:półistnienia. W tej dz!ed'zinie
KAIR. - Ja;k podaje Agen::ja - Re pubbka Federalna .stalaby
Spraw Za:graniczm.y<lb. - Roger za.cji, pow:inny to dość do.brze naszym
i najba•rid:ziej skuteczmy krok w spoczywa odJpowkdzialność rów Reutera, oddziały wojsk smta!l- się rzecz.niklem polityki milit.ar
zrozumieć",
Seyooux,
kierunlku :z:mniejszenia na1pięda nież na obu naszych krajach.
skich naruszyły 17 bm. granicę nej. M-O'ie t() tylko poagwmyć sy·
.
międzynarodowego i w ten sp.oz poruszonym Egiptu. Rząd egipski o.skarżył tuację Niemi<>c.
zwią.2Jku
W
sób wyłoruła się ko11iC€p·cja utwo przez 'kore.s.poru:l en.t.a angiel&kiego Sudan . o naruszenie suwerenrzenia strefy bezatomowej. Ja- problemem niemieckim, Gomuł- n>(}Ś·Ci i zażądał natychmiastoweWIELKA BRYTANIA
sne jest, że plan ten wy15unę d1:a :z:wróci1 uwagę, że P:1>łska. go wyoofania oddz'aiów sudańPo•lskie memorandum w sprahśmy po ko111s:uHacj.i ze Związ
skich z terytorium Egiptu.
. (Dalszy ciąg na str. 2)
wie .strefy bezn tomo·wej je...~t ży
ki.e m Radzieckim i i,nnym:i kirawo kom·entowan.e przez pra.sę
jami socjali<;1tycznymi w Eur<>..Times". ,.Manc.hebrytyjską.
•oie ·w19C1hodmdej. Rzeczywiś·cie ,
Guardian", „Daily Exster
Tnielimny przedtem szerokie dypr-ess" i „Daily Wol'ker" zam.ieskusje, ale ootatec21n~e propozywyczerpujące
obszerne,
ścHy
cja, którą wysu".l"aliśmY:, :oostala
w.skazywały streszczenia moemorandum - po
termometry
LOiNDY'N (PAP). - Pogoda., lę
przyjeta w oboizi.e OOCJalistyc·z(P.AiP) ....... Za- grani,czn\f w porozumie.mu z . re- nym. '
WAf3;S;ZAWA
informuj!l
dzienniki
-~ 1 ,..1• laóra od jak.ie.go.$ cza.su była nie 12 st>o•pni cie.pła, w P:Qniedzia- 2lOS'tale
· :ri„,
warte w końcu ubiegłego tygod- sortami przemysłowynn wynika,
Na uwagę Macdonald.a, że na- oo na b.atkier z kalendarzem i lek temperatura sipadła do plu!S s~gółowo o jego treści.
nia nowe polsko-amerykańskie ż.e ino!.ernsuje nas m. in. zakup wet te osoby na Zachodzie, któ- obdarowała mieszJkańców Euro- 4 stopni.
Paryżanie, którzy w
Reakcja prasy nie jest jedno!POrozumienie gospodarcze prze- w USA ma.szyn dJa przerobu od re popierają zasadniczy cel pla- PY kilkunastoma dniami nie- sobotę i w niedzielę w parkach lita.
dzienników, nip,
Część
Widuje, że w ramach bankowe- padków rybny~ (odpadlki ~ nu Raipaclciego,
„mana
i
kawiarń
tarasach
na
w
przedwiośnia,
oczekiwanego
,.Daily Express" i „Manchester
muszą uznać
go kredytu dolarowego zakupi- wyikorzystuje się do pro<lu.kcJl trudności z nim związane, Go- p.oinied·zialek. pop!Sula się gwal- jówkach" za miastem spędzili Guardian", aczkolwiek z pewny
llly za kwotę bli.sko 10 mln do- paszy treściwej), maszyn do pro
swój najcieplejszy od 85 lat lu- mi zastrzeżeniami, ocenia spretownie.
larów spr,z;ęt inwe.9tycyjny oraz dukcji kostek bulionowych oraz mułka oświadczył, że trudności
Od pótnoonego zacho·du po- tow.'( . weekend ,. V". ponledrz.ialek cyzowany w memorandum plan
te są częst-0 wyolbrzym:ione. Do
tzw. artykuły uzupełniające pro sprzętu Zllllechanizowanego do dal
jako mużlhvy do
on jednocześnie, że WIS-zel- wróciła do Etm-opy zima. Na- mu.s1eh przywdztac z powrotem Rap-ackiego
dl.likcję przemysłową. Co w prze puszkowania zielonego gt·oszku.
Krytykuje propozyprzyjęcia..
kie usiłolwa.nia połączenia pla- gla fala zi=a splynęla :znad zimowe płaszcze.
liczeniu na towary oimaciza ta su
Jeśli idzie o d.aL!w.e pozycje nu Rapackiego z zagadin.ieniem półno~g? A~lantyku na Ska~:
W Ni:emczech, Austńł i St!!Waj cję polską prasa konserwatywma i w jaki sposób będziemy
to wymienia się maszyny do zjednoczenia Niemiec są ca!at<>- dyn.a"'1:ę i . N1emcy. W :ęzwec~1 ca.rii pa.dają deswze. W dolnej na.
realizować kredyt?
Autorzy tego połud'!l1owe1 powstały ślizgaw1- Austrii mu.si<1no ewakuować mie
„Daily Express" w komentauzysika.nych wyrobu sera i homo;;.~nizacji wicie nierealne.
in.formacji
Z
mówił oe. W ~ta.strofach .samochod<>- szJkańców kilku zagrOŻO'Il.ych za rzu
redakcyjnym zatytulowaprzez prz:edstawiciela PAP wy- mleka oraz śmietanlki, elektrycz rod'z aju piropozycji
wirówki do mleka, urządze Gomułka - wiedzą o tym cał wych zgmęły tam 4 OS!Oby. W laniem wsi i os.ad.
nym „Krok naprzód w ~runku
nika, że nasze zaintere.siowania ne
ponie<l:ziaw
szałaJy
Nlem<W!'eh
chy
je
kairb<>teld;ury
wysuwają
kiem dobrze i
nia do prodiu.kcji
pokoju", pisze m. in.:
""' ~rawie zakUJpu w USA sprzę wanej do
•
pakowania. Pewne ba wyłą=nie w celu storpedo- 1€1k gwałtowne wiatry o pręd„Opinia publiczna domaga się
tu inwestycyjnego w ramach kwoty dolarów
przewidziane są wania iplanu. W istocie rzeczy, ko!lci dochodzącej do 190 km na •u
próby przełamania im~a
nowej
PrzyZlll.anego kredytu Sil, - po na zakup maszyn i sprzętu dla przyjęcie i rea.lialacja Jlt]anu R.a- godzinę.
dyplomatycznego. Oto dlacze
su
z o!ertami pr.remy\9łu slkórzanego oraz u- p.a.ckliiego JllJ().głyby stwQ!mYć wa- W Londynie, gdzie w niedZie- WARSZ.A.WA (PAP). - Po
&kon.frorutowaniu
go po1ski pfan w sprawie utwoPrzeaJożonymi przez stronę ame
kiJku niemal w:iosennych dtnlach rzenia w Europie pasa wolnego
zJedlnio•ca.enle
rządzeń dla rzemiosła i :przemy- runki uJ.a,twiaj ąee
rykań&ą - już w zasad.zie spre słu metalowego
znowu mamy prawdtiwie zimo- od broni jądrow-ej skupia na so
prod:ukująoego Niemiec.
cyzowan.e.
wą pogodę. Jaik: podaje PIHM,
Zaznaczając, ±e Poll!ika uz.natowacy rynikowe,
bie uwagę. Pola.cy opraoowali
Jak wiadomo, 5,4 młJn dolarów
dziś spodziewane są obfite opa- swój projekt w nJ.ektórych szcze
je oozyw:iście prawo n.a~u
sprecy.rowane
tak
Naturalnie
Przeznaczonych jest na import
dy śnieżne, możliwe również sil gółach. Najważndejmym z nfoh
niemieakiego do życia w zJedSZieregu m:ządze!l ctla kilku ga- nasze zainteresowania Irle mają nocronym państwie i że plan
ne zamiecie il\1POWOdowane pory- .iest punkt mówiący o inspekcji
!ęZi przemY'.silowych, zajmują jeswze cha.rakiteriu ostateozru'?,go. Ra.pac'kńego zmierza właśnie do wręczył
wiisltymi wiatrami z północy i i koin.tr-0.U„.".
cych się produkcją towarów ryn Rynek amerykańSki jest dla pol ulatwi-etl!ia
zacll.odu.
zjednoczenia NieRzecznik brytyj.<lkiego Minikowy00, Z listy towarów opira- .!!kich central han<lilow!ch w du- miec przez złagodrerue na;pię.cia
Temperatura spadła w całej sterstwa Spraw Zagrarnicznych
zupel111e nowym międzynarodowego w
oowanej przez nasz handel za- żym stopniu
wymku
Polsre poniżej zera i wyno.s.ić oświadczył na konferencji praterenem zakupów. Dlatego też przyjęcia tego planu, Gomułka
rządu
będzie od minus 5 st. na w.scho sowej,
mcmocandum rządu
źe
należy się spodziewać, że V". nie podkireślil jednocreśnie Iron.ieezbędzie przedmiotem
długim czasie wydelegowam zoNOWY JORK (PAP). - P. o. dzie do ok. minu.s. 2 .st. w pozo- poll'lkieg"o
ność urnna.wamia. !st.rui.i'lnia NRD ja,
stałych częściach kraju.
studiów i kon<!'ultacji prz,e<'f,<tastaną oo USA <przedis:tawioiele Jro polif;ycrmej :rzerteywtistości.
.stałego przedstawiciela PRL w
Brytanii oraz
BYDGOSZCZ (PAP). - Trwa wicieli Wielk iej
niektórych central naszego hanNarodów ZjednoOrganizacji
pa1istw
wieczoru prze.cJostawiC'ieli in'!lych
by 2lb~dać
dlu zagranicznego,
Cza.rkowski, jąca aż do późnego
Antoni
czonych,
17 bm. zamieć śnieżna sparali- należących do NATO.
proponawai!le C€IIY i warunki diO
zlożyl we wtorek wizytę sekrestopniu
żowała w powaŻl!'lym
natomiast f?chm.ycy z
staw,
ONZ kom.umikację
generalnemu
tarz.owi
FRANCJA
na szlakach koleprzemy.s:lu zocientuJą s1.ę, czy
Hammars.kjoeldowi. A. Czark.ow jowych i szasach woj. bydgobez
Rzeczn:ik francuskiego Miniski wręczy! ·5ekretarzowi gene- skiego. Tak np. większość daleNa ul. Aleksandrowskiej przed amerykański spr,z;ęt da Slę
trudu zastorować w naszych .~
Zagran;cznych
]'.XlSeislją nr 175, w tramwaju zdą
rządu kobieżnych pociągów m:-zybywa- sterstwa Spraw
ralnemu memorandum
konferencji
w kiel'Ul1Jku kład<l.ch. Być może, że_ .wsn1tki
Z.ającym z Łodzi
PRL w sprawie utworzenia sitre ła w tym dniu do Byidg-0.szczy e<d'.)X>wiad.ając na
spowodują zmiany ~
prac
tych
zostaną fy beza tomowej w Europie ..: opóźnieniem dochodzącym do prasowej na pytania dziennikaAlekoo.oorowa na.stą,pil w docze
liście tmv.airów, o której mow1rzy na temat planu Ra.pack!ego
Pie gwałtowny wybuch. Wskuśrodkowej.
pon.ad 6-0 minut.
memo.ranstwierdził. że nowe
tek tej ekspiloz:ji w wO'Z.l.e wyle- l:i:śmy wyżej.
P•fłlskie!l'1> 7.awiera
rządu
dum
ciały szyby a. 5 ()SÓb zosfało lek
Ogólnie biorąc, pragniemy ~
wiele m{)!Jnentów nmvych oraz
Dowódca
BERLIN (PAP). alizować słuszną i ekonom:tCIZDiE
ko l'annych.
że zasługuje na pmvażnc i s!a.a.by od.działów radzieckioh stacjonutendenJOję,
Pierwsze śledztwo milicji wy uzasadnioną
ra.nne przes!udi"'lva.!"ie.
kazalo, że wybuc:hły blliej nie sprz;ęt zakupiony w Ameryce po jących w Niemczech, genera1
... ~ *
'IJstalOI1Je,go pochodzenrln ma.~ zwolil nam zwięlmzyć i polep- armii M. W. Zacharow udzie.Jak już donoCala P'fas.a parysi1i:a zmieściła
ria.ły łatw~p.alne w teczce jedne •S!ZYĆ prod.'Uikcję towarów, sprze- lil wywiadu
Kut.no
przedstawicielowi siliśmy,
we wtor-ek oh~zerno? informacie
Oczywiście, dawanych za granicę.
pasażerów.
ll'O z
po,a.gencji .ADN. Odpowiadając na na.w:iedzila
na temat memo--3n<l11m rządu
Właściciel tec21ki. nie przyznał
podpisanym polsko - ame- po.stawione mu pytania, .gene- wó&i. Wody rze
w
a d7.ien.nik „Le Mo.n.poJ.•.k:iego,
się do niej i do dziś nie wia- rykań&kim porozumieniu prw- ral
Zacharow stwierdził, że ki Ochni, kt.óde" c.._e:looil pełny tek.o.t memodomo co w niej pr:ziewozil.
wi<lV.ana jest kwota 1 mln. do- Związek Radziecki czynami do- rych stan alarrandum.
Ongania miłicyjne iprzy~:>US?l larów na zakup sprzętu medy;c-z wodzi,' ż'e prowadzi konsekwent- mowy
sięgał
„Liberat;-0'!1" określa moemor.an
czają, że mogla to być więllmza
ulały
2,02 m,
już obec- ną politykę pokojową.
jednak
Trudno
nego.
dum polskie j.ako „uchylenJe
ilość cal'ich:lorjcum do robienia
miasta.
mytśl ootatniej decyzji Ra- ulice
W
powiedzieć, oo za to spr<>nie
dl'7JWlt pr,;wadffących cl.tł rorr.b1·(1'.Petard na Wielkanoc. Doch<>wadzimy, Trzeba i w tym pirzy dy Najwyższej ZSRR radzieckie Na peryferiach
.le?Yia.''. Vv kcmenfa·rzu n.a temat
(s)
d?.enlie w to.ku.
woda
padku zbadać oferty amerykań- siły zbrojne zredukowane zo. miasta
memorandum dziennik zwraca
uwag~ na wielką wa,rt.Q-ść p1anu
.skioh !irm i wybrać urządzenia staną o dalsze 300 tys. żołnierzy, doch0074 do pól·
R.apacldego i dl(>d.aje, że Jest <l'Jl
najbardziej nam potrzebne i z czego 41 tysięcy przypada na metra.
ldwy do zre.aJ:imorlvJ1.nla. Za~h<>
oddziały radzieck:i.e stacjonują
naibardziej opłacalne.
wu,iąc iE1tnieiace obecnie pakty
~I'ozostaje jeszcze ootatnia po- ce w NRD. W okresie powojenu•t.anosily zbrojne
przew:idzian~o -importu nym radzieckie
~ja
Ulice 1 Maja, i ,„vtuację "'bu obozów.
on między nimi strefę bez
inwestycyjnego: towary, które stacjonujące w Niemczech zoKoperl"J.k.a, Kra w'lby
>J!•?CzeńS>twa.
zredukowane o
nazywane są powszechnie a!'ty- stały lą=ie
Sło
sickieir(I,
j kulami uzupełniającymi pro<luk- około 100 tysięcy żołnierzy.
wackiego, które
Gene:-al Zacharow o:św'.adczy1,
· cję przemysłową. Na ten cel
una,Jbaroziej
zarererwowa•n o 4 mh1. dolarów. że w związku z o.statnią decycief'J)ialy cd p.oSprowadzi się za tę sumę ka.ble, zją redukcji radz'.e ck:ch sil
wcdzi przedstaręc.zn.e piły benzynowe, łancu- zbrojnych w NRD o 41 tysięcy
smutny
wia.ią
chy techniczne i inne wyroby, żolnierzy, W·sta'l1i·e wyic.oifan}'C'h
widodt.
Wc:roraj w nocy na pograniktóre bez wątpienia umożliwią z NRD do ZSRR szereg oddzialód~k iei;o i
czu województw
wojslwwych i związków
szybsze wykona.nie łów
lepsze i
poznańsk'ego ru.szył zator lodoDomcst.wo Tawielu zadań prz,ez nasz p.rze- taktycznych i tam wstaną one
wy na Warcie. Została więc zaRa.I.adpiły rozwiązane. Wśród 11'.ch znajdu- deus1Zz.
myi>l. Dla p.r"zykladu żegnan1 groźba powodzi w P<>ręczne usprawnią znacznie pr,a- ją się dwie zmechanizowane czaka na ul.
Poddębice, Sieradz
wiatach :
zace leśne, prowadzone obecnie w dywizj.e pie0hoty, dywizja arty- Balty>}ltiej
i Łask.
lerii przeciwlotnicz;ej, trzy s.a- mienił-O się w
Bieszczad.ach.
Po n.'eprze.spanej nocy ludność
Należy dodać na zakończenie, mo::lzielne brygady artylerii i wy..,pę. W razie
zagrożonych w.si
najobardz[ej
jednostek ,podniesie~ się
zagraniczny p:ęć ;!1amodz'.elnych
że na.sz handel
Leka.sizyn i Br:rozów~t;a w powiesl~nu wód, ~przyg·otowany jest do dalszych artyleri.i.
c'ie Poddębice o·detiehnęla z ulgą,
Poza tym "ZJO..staną rozwiąza. dzie je mu.~ral
rozmów na temat dostaw z
Spu !ni.Je do „Explorera.":
Brygady przeciwp.a.wo::lziowe na
rozmów co do których ne pewne jedno'9tki i podległe wra~ . ~ roo~mą
USA,
- Widz!sz, malutlld, gdybyś-• st:rona amerykańska :z.ap.owie- im irn~tytucje, których personel .O!Puscic.
tym odcinku n;e przestają je.
llly wspćlpraoowali, móg~Jyś
dn.ak działać, wzmacniają<: i na
Folo: Kraska
działa gotowo6ć ich prz,eprowa- powróci. do Zw1azku Ra dziec.
być Wlięk.szyl
_. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J:>rawia.ian walY ooehron.ne,,
•kiego,
dzenia.

Francuska
delegacja rządowa

przybyła

do Polski

Rozmowy
121 Plan Rapackiego Iii Ziednoczenie Niemiec
Stosunki brytyjsko-J:>olskie
W schód-Zachód

Wywiad

Władysława Gomułki

dla korespondenta „Times'a"

Incydent
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I

Co sprowadzimy z USA

0

w ramach zawartego

I

Zima wraca do Europy...

ostatnio porozumienia

I

dO pOI$ kI•

Przedstawiciel Polski

D. Hammarskjoeldowi
PRL
memorandum

Tajemnigza eksplozja

w tramwaju

Jakie

oddziały

radzieckie

wycofane

z NRD

J;
Powódź w Kutnie

1·

Ruszył zator

na Warcie

I

0

Wywiad Wł. Gomułki

Z prac komisji sejmowych

Iła przykład motoryzacja
kultura i handel
Pewne oszczędności w pr<>i lep.sze wykorzysta:n;e
d ukcji
jej możliwości może przynieść
spore korzyści; lecz nie polepszy sytuacji. Trzeba uniezależ
nić kdnematografię od dotacji
państwowych i zwięks-zyć fun(luS'ze na. rozbu<d·1>wę sieci kin,
niezmiernie u!x>ga.
która jest
Osiągnąć to można tylko przez
odpowiednią, niewielką s.t osunkowo -mnia.nę cen biletów do
kin. Jak z tego wynika, można
się spodziewać, iż w najbliż
szym czasie Komisja Kultury
i Sztuki wystąpi na plenarnym
odpowiednimi
z
~edzeniu
wnioskami.

KiL1'a tygodni minęło już od
Obecni na p<>.siedzeniu komiostatniego plenarnego posiedze- sji
p<>s]owie szczególnie podnia Sejmu. W tym czasie każ kreślili fakt, że wiele pojazdów
dy dzieó wypełniony jest jed- reklamowanych już od lat nie
różnorod produkuje się w odpowiednich
nak żmudną pracą
nych komisji, które przygoto- iloociaclJ.. Jako przykład posluwują wnioski na najbliż..sze po- żyć tu może produkcja „Syren"
siedzenie, które odbyć się ma i motocykli „Junak". Posłowie
Tematy podnieśli dalej zarzut,
w poc?.ątkac:h marca.
że na
prao kom'sji warte są pozrui- przyklad m<ldel skutera. oprajako przykład cowywany jest od blisko 4 lat
nia nie tylko
twórczej roli Sejmu. W spra- a nad „Juna.kiem" dysk"Utuje
wozdaniaeh znaleźć można też się oo 1950 r. Niektórzy
z
motywy i wnioski w szeregu c:zlonków komiisji przyczyny tesprawach, które prawdopodob- i;o w'.dzą w tym, iż
pro~·es
przyszłości konstrukcyjny
nie w niedalekiej
odbywa się w
nabio:·ą mocy ob<Y.viązującej, A centralnych
które
zarządach,
oto kilka przykładów.
oderwane są od 7.akladńw i ich
Na ostatnim :poo;edzeniu Ko- bieżącej produkcji. Miejmy naCiężkiego, dzieję, ż~ ta krytyl~a przyniePrzemysłu
misji
Chem:cznego i Górnictwa p~-zy sie wreszcie poprawę.
omawianiu spraw zw,ązanych z
ciekawy przebieg
Niemniej
planem i budżetem wiele miejmialy obrady Ifomi.sji Kultury
15-Ca w dyskusji poświęcono
i Sztuki. Wiele miejwa poświę
SYTU ACJI W PRZEMYSLE oono tam sytuacji naszej kine· matografii, Jak wiadomo, spraSAl\>IOCHODOWYM,
Wprawdzie w planie na rok wom tym komisja nie po raz
wzr-0st pierwszy poświęca swą uwagę.
bieżący zalo7.ony jest
okol-0 Tym razem omawiano głównie
produkcji glo()balnej o
14 proc„ a wzrost produkcji sa- problem deficyt-0wo5ci naszecro
:rnochooów o 48 proo„ to jed- przemysłu filmowego. Wszys':::J
:nak Ec.zby te są o wiele niż- pool.owie zgodzili się, że niedo założeń możliwe jest uzysk.anie nie tylsze w stosu..Tlku
ale nawet
planu 5-letniego. Opinia spo- ko d<>chodowości,
naszej kinematołeczna bardzo lcrytycznie oce- rentowności
nia · działaln<J<ść prz,emyslu sa- grafii przy obecnym poziomie
cen biletów do kin.
mochodowego,

Skradli

Szereg

Sądem. Wojewódzkim J Ge11-0wefie Gla.pś (z.am. we wisi
Przed
dla mLaSta Łodzi rozpoczął się Kiełbasa, pow, brzeziński).
Krupińskiemu 1 Kaźmiercza
przeciwko trzem praproces
oownikom ZPW im. Barlickie- kowi akt o.skarienia zarzuca, iż
Ka:zimierw~i działając wspólnie i systemago W:_~ (przy czym Kaźmier
Krupm.sldemu, Ant-Omemu Ka.z- tycmie
Ka:zimie~owi czak jako kierownik magazynu
i
~~rCZ<l;k(JWi
ora.z przecawko przędzy w ZPW im. BarlickieRozyck:iemu
go), pod powrem wywozu przę
Boleslawowi ~aci~kiemu
oddzial produkcyjny
przy ul. GdańsloeJ 98, m. 1) i dzy na
„B" - dok-0nall w okresie od
14. 2. 1956 do 14, 11. 1956 roku

<=:

• lQ.lautizja.

l,

SROOA. 19 LUTEGO
15.10 Piosen!k:i. radzieckie. 15.3-0
Aud. ISZlkol!lla d!la dzieci starszych „Blękitna sztafeta". 16.05
Muzylka popt!larna. L6.45 „Nad
czym pracują na& hi.storycy".
17.-01 (L) „Sltal'by pani Ele<l!llory" rep. Wadawa il:iil.iń.skiego.
17.15 Muzyka rozrywikowa. 17.25
(L) Kalejdoskop muzyczny. 18.00
Lód?iki dziennik radiQWY. 18.35
19.00
Muzyka li aktualno.5ci..
Transmi~ja t>UJblic.znego koncertu symf. Wielki€j Ork. Symf.
p. d. Jana Krenza. 20.00 Stan
pogody i dziennik wiec:rorny.
20.15 D. c. koncertu. 21.15 Muzyka. 21.30 „Pellnym grosem o
21.55
ml<Jodziciy".
sprnwach
„Wiecwrna s.erenada". 22.25 Ko
lumna. poetyckta. 22.40 „Cz.ego
chętrie sJ.uchamy", 23.20 „Wydawnictwa PW!M".
TELEWIZJA
Sroda, 19 lu~go
19.15-19.30 Skrz=.:o;a teclm:icz
··na (\l\T). 19.~20.00 D:.:ierntik teIewizyjny (W). 20.00-20.30 Kon
cert solistów w wykonaniu: Ju
forte:pfan,
litta ś!edzińSka bas, Igor
Bernard Ladysz Iwanow - s!trzypce, ak~niu
je SeDgiusz Nadtgryzow.slki (W).
20.30-22.00 F'ilm fabularny z
Łodzi.

przędz.y
kradzieży
dziewięciu
wełnianej w ilości 50 skrzyń,
wartości 425 tys. zł według cen
zbytu, na szkodę tycll zakła
Ponadto obaj, działając
dów.
wes])Ól z Kazimierzem Różyc

•

,

wskutek
eksplozii pieca

I

ką ,potęgą militarną, dy>1ponują-

cą bronią at-0mową. Bvlyby wiel
kim mocarstwem w "Europie i
spow-0dować jeszcze
mogłyby

większą katastrofę niż to zrobil
Hi1ll·er. Pewn.e zaś tendencje w
tym kieruruku żyją jeszcze W
Niemcz.e·ch zac:h{)dnich. Nie u;krywaJą tam swoich rosy-.,.zen
do naszych Ziem Zach-0<l'ruich;
Bior~c to wszystko p.o<l uwagę,
musimy być baooz1ej ootr<Yi:ni w
zjednoczenia Niemiec
Is.prawie
ruż kiraje zacl:ro•dnie".

Na pytanie w sipraW:e rozm.ów
Ws·chodem. i Zachodem
Gomułka zwrócił uwagę, ż.e niezacho:lnie wciąż
stety, rzqdv
jesz.cze myślą kategoriami stazdumienie i podziw mies.z.kań- I
po·lityki „z pozycji 5.ily",
r.ej
UJ:
ców ówczesnej WarszawY wzbu-1
- - która n'e prowadzi d·o żadnych
dzil czerwony wehih""lll porusza fli!lllilll!D
kcz n:esfo zie sobą
Zmarł pr-O>f. Ludwik Tyrowicz 1rozwiąza1'J,
jący się na szynach bez pornocy koni. Był to pierwszy tram- _ utalent-0wa.ny i ceniony a.r~ niebez;pieczieńistwo nowej wojny.
tysta-plas!yk.
waj elektryczny,
Tyr·nviicz _ uczeń Ka:~mieDyrekcja warszawskiego M:PK
Maadon.ald prreszed1 !Mstęi>postam.owila uczdć piękny ju- rza Sichulskieg.o, a J.J'lltem Aka·
· zuJ'ąo w naJ'bliż' - denu"i' \"arsr.iawsldcJ', gdzie stu- nie <lo sprawy stcsunków polO"""
b1'letl·"·~
.„am
~
sko-brytyjsk:ich. Gomułka w.'>ka•
boh 'd
t
.
u s1,-0c-z.yla.sa - po woj- zał, iże Polacy
Y 1 okt o. di',ńm••
uroczys
czasie
szyni
już niej.e<dno~··~•
··
t
50 1 ·
ramwaJOW e e rycz- nie związał się m<icnymi wezla- krotrrie .s:twi·2l"CZ'.!1i, iż jeśli W.
- ecaa
mi z naszym miastem. Brał u- Bryt.a.nJ.a uzna, zach-0•rlnie gra.!"ke
nych,
d'Zial we wszystkich organizo- Pol.ski, b"'cJzie t-0 wkładem do
*
*
~a.!wju. Chcielibyśmy
które spxawy
dniadh wanyclt tu wys!awaeh,
tycll
w
Baiwiący
porozumienie z W,
przedstawicie- u.at.ra.kcyjnial swołmi pracami. csrągnąć
Warszawie
w
)J'OWiedzial Gomulamerykański~~~ Równo-cześrnie poświęcił'filę pra.- Brytan;ą telewizji
le
cy pooagcigiczncj: przez s.zereg ka -:-- w sprawie metod un:1ocJ.l·
polskich
16
zakupili
Liceum ~nerua :pdto.iu" Plan Ra1pa.ckie?
mów rysunkowych, które wy- lat był dyrelt:-0rem
świetlane będą w programach Sztuk Plastycznych i profeso-1 Jes,t s.praw'dz:anem szc:z<='.·ości
G?mulka d!Ostacji telewizyjnycll USA i Ka- rem Wyższe.i Szlmly Sztuk Pla- t<!go .pragn en!a,
nady. Zlożyli oni ponadto ofer- „tycznych. Pr.zez dtuż.szy c-z;as dal, z~ w W. B'.Ytanu nre doceZwlą.zku rua .s;1ę w p·elm .znaczema stotę na zakup 10 dalszych tytu- był także pre'.!:~sem
sunkow ekononucznych z Pol„ , d'llkiclt
Pl ,, ,
łów.
1rnw
.
as.y
tr
C
eh
'-ular
"
~'lmó
z .u w ia'u ny
~
artysty ~iką
P-Olgrzeb cenł::nego
en. aLa Wynajmu Filmów sprzed.ala <N'l'btl'dZie się miś, w Śl'·Udę, C) Pragnfomy l'OO'!'l.7'!!T:!enifut wymfa
-0.statn:i-O „Kan.a'ł" <lo Grecji g-0dz. 14 na. Starym Cmentarzu :!!Y haindlciwej, .a kiedy Edę hanJdluja ,IL!l sobą - punkty tarć !J>lloraz „Błękitny Krzyż" i „Praw Ka.t-Olfoltim.
litycC!lilych tracą sw-0<,łą ostrość.
M.
dziwy konieo wielkiej wojny"
do Belgii,
PMM'M

ZMARŁ

WARSZAWA
50 lat temu w marcu 19()8 r.

-, ,

"k T •
ludWI yrnw·.cz

lTilędzy

""°' . '

Decydujqcy bój

o

czyslość Łodzi

P-Orządiklem na
Sytuacja porządkowa w Lo- J interesują się
dzi wygląda bardw źle. Mia- terenie podległych im posesji.
?.aśmiecone. będzie się zwalniać z pracy;
sto jest brudne,
f> komitety bl<l'kowe i domo-<
Nienajlepiej świadczy ten brak
nie wywlązujące się ze
porządku o instytucjach i oso-- we będą
bac11, którym powierzono czu- swych obow.ią.zków
zmieniane drogą wyborów.
wanie nad nim,
Wobec tych posunięć mo:!e
- Teraz już tolerować tego
nie bę<l:ziemy - ?świa<!-czyl na nareswie Lódź stanie się c.zywcwraiszym postedz~u Pre- st.Ym i ładnym miastem.
zydrum RN przewodniczący E.
As.
Każdy się muKaźmierczak. si czuć odpowiedzialny za swoją pracę. Pomoc damy, ale roto
nie będzie wYWiązywal się ze
poniesie
S\vyah obow'.ązków,
konsekwencje,
Wszyscy zebra:ni domagali się
surowych sankcji za niepr2estrzeganie przepi.sów porząd:ko
wyc:h i sanitarnych. M, in. postanowiono więc, że:
O d<Yroroom, którzy zl<llŚliwie
- Jak najlepsze! Moskwa im- uchylają się od pracy, będzie
ponuje rozmachem budownictwa, się zabierało
ich mie~nia
sklepami, ru- slużb-O~ve;
przepełnionymi
chem ulicznym, tłumami zwieza ~czenie zieleni i 'Mmuzea i wystawy śm:iOOl\Jnie ulic dzającymi
będ-iie slę 1
dziel sztuki.
„D2liel1lllik Mclcld"
st-0sować mandaty karne;
Rozmawiał: M. J.
8 administratorów, którzy n i e · - - - - - - - - - - - - - •

- Który z oglądanych spektakli utkwil panu najbardziej w
pamięci?

- W roku 1953 w ciągu trzech
ponad !.O
obejrzałem
miesięcy
Teraz widziałem
przedstawień.

w hucie „Pokó i~'

I

Kupon zastępczy

De,jmek

KONKURSU
TYGODNIKA

po powrocie z Moskwy?

ich 14 w ciągu '12 dni. Jestem
Takie
Mchatu.
wielbicielem
spektakle jak
„mchatowskie"
„Trzy siostry" Czechowa, „Martwe dusze" Gogola i „Płod:t eduKATOWICE (PAP). - W Hu- kacji" Tołstoja uważam za arcy-cie „Pokój" nastąpila eksplozja dzie!a sztuki teatralnej. Tej kia
wielkiego pieca „A". Spowodo- sy przedstawień obecnie nie widolnej dzialem poza „Wujaszkiem Wawala ona zniszczenle
tymże Mchacie. Moje
części obmurza szybu wielkiego nią" w
pieca, poląc:w:ne z wyrzuceniem pobieżne obserwacje skłaniają
dużej ilości rozżarzonego koksu mnie do wniosku, że obecna sytuacja w teatrach moskiewskich
i tworzyw wielkopieoowych.
eksplozji uległ jest gorsza niż w roku 1953, któW wyniku
mistrz ry był rokiem „burzy i naporu"
poparzeniu
clęż)tiemu
wielkopierowy Arutoni Jokiel, i wielkich nadziei. W tej chwiojc:ieo znanego gimna.otyka _ li sceny moskiewskie zalane są
miernych sztuk, a
powodzią
medalisty olimpijl'lkicgo. Mimo „pod wezwaniem" systemu Staninatyc:hmia.stowej pomocy lekar- ł
.s:kiej, po;iarzony zmarł µo kilku s awskiego uprawia się czystej
wody „naturalizm". Próby „nop
„
h
dz'
OJ>:lrze- WD.torstwa" żenują swoim pry~ mac .w tS;ZPlt:'1 1:1·
n;.u .ulegh rownr7z kie_rowca mitywizmem i naiwnością, jak
pr~ach np. „Wesole kumoszki z Windc;ągn:i~ na wr.el.kich
Joa()hun Kołoo.zte~ oraz pracow ooru" w reżyserii J. Zawadzkiemea tego wydz•ału Wiktoria go„.
Szyguła, życiu -ich nie grozi I - A pańskie osobiste wrażenia
I z Mosl,wu t Leningradu?
niebezpieczeń.stwo, ,

DZXENNIK ŁODZKI W'. 42 (3497}.

<Pd>ye~mvym.
duj.ąc?ll id·oom
,.M;eliśmy własne dosw1adc:remówił Golust.o<r~'>C:zne
me

kiernicze,

. I{.

IDOWI

W dniach od 1 do 25 lutego
odbywa się w Moskwie konferencja dla reżyserów z krajów
demokracji ludowej, organizowa
na przez Wszechrosyjskie Towarzystwo Teatralne (WTO). Na
konferencji tej teatry polskie
Bolesław Maciński oskarżony reprezentowali:
dyr. Kazimierz
jest o to, że w okresie od 14. 2. Dejmek z Łodzi oraz reżyser
1956 do 30. 5. 1957 r. nabyl od Krasowslci z Nowej Huty. Dypraoownilców Zakl:. im. Barlio- rektor Dejmek, który współ
kieg0 (Krupińskiego i Różyo uczestniczy! na kooferencji w
kiego) 4.723,5 kg przędey weł dniach od 4 do 16 lutego, infornianej, wiedząc o jej pociho- muje nas po powrocie do Lodzi
dzeniu, w celu urządrenia oo- o swoim pobycie w Moskwie:
- Sama idea takiej konfebie z tego procederu źródla utrzymania.. W tym samym celu rencji jest bardzo cenna, gdyż
poglą
konfrontację
kradzioną przędzę nabywala z umożliwia
kolei od Macińskiego Genowefa dów reżyserów z naszych krajów. Polega ona głównie na oGla!)IŚ,
glądaniu przedstawień teatrów
Wczoraj sąd przystąpil do moskiewskich
i leningradzkich,
przesluclliwania świadków.
wymianie opinii na ich temat o(g)
raz na spotkaniach z najlepszyw
mi reżyserami radzieckimi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

~

Co

1957 r. R6życlti wspólnie z Kaź
mierczakiem dokonali kradzieży
wartości
6 skrzyń przędzy
54.824 zł, a 14 września 1956 r.
dokoKrupiński samodzielnie
nał kradziefy 2 skrzyń przędey
wełnianej wartości 9.856 zl.

Smiertelny wypadek

.
.
Jest za,mterescl'V!ll>na w tym, by
mieć ja.ko są.śiada. Niemcy, które
byłyby p.aństwem iJ•~k-Oj>!l1~1 , i
de1noJir.a1iycr!;!lym, me zas p.anstwem milifa.rystyazaiym lub hoł

Wywiady „Dziennika''

dokonali 2 .lutego 1957 r.

5 skrl..yń przędey
kradzieży
wełnianej wartości 40.544 zł wg
0en zbytu. W dniu zaś 30 maja

„ Timesa"

dnoc:zone Niemcy stają się wiel

{Dokończenie ze sitr. 1)

*

przędzę

kim -

dla korespondenta

1 mamy powody do
u mułka „~
nieufności. Przy:puśćmy, że zjewiele cennych nagród,
e!'-5-ponaty wystawią
Słodkie
zarówno zakłady u.spolecznione
_
jak i prywatne pracownie cu~

odpowiednia komisja sejmowa.
Stanęla ona na stanowisku, że
w związku z ooamodzielnianiem
prz.edsiębiors.tw handlowych ko
nioczna jest dalsza reorgal1'izacfa terenowych zan:ądów handlu oraz zmiany orgaruzacyjne
w samym resorcie. Roorgani.Zacia ta powinna zmierzać do uwolruenia. przedsiębiorstw od
nadmiernej ingerencji władz w
sorawy zarządzania, przy równO"..zesnym zachowaniu pełnego
-0!x>wiązku nadzoru i kontroli.
wYra.zili również
Pool-owie
rswe niczad-0·wolenie z pnebiegu weryfikacji kadr handlu. Są
oni zdania, że weryfikacja ta
nie była zadowalająca i resort
KIELCE
winien czuwać w dalszym cią
ltU nad eliminowaniem elemenW Zakladadh Metal<J1Wych w
tów przestępc:zyc.h. Resort po- Skarżysku - Kamiennej przywinien także uruchomić wszel- stąpiono do seryjnej produkC"ji
kie środki w kierunku wzmoc- rowerów turystycz:ny<."h . Są to
nienia oddzLal:ywania handlu n.a rowery męskie o nazwie „Tuprzemysł a także domaigać się rysta";
za-0.strzenia sankcji w s~u
W pj.erwszym kwal't:ale br.
do przemysłu za. JliiewYWią.z:y zak:t.ady wyprodukują 4 tys„ a
wa11ie się z olwwiązku d05taw do końca tego roku - ogółem
t-OWa.rtl,
50 tys, tycll rowerów,
Przedsiębiorstwa gastronomicz
ne należy zreor>ganiwwać i uOLSZTYN
07.ielić im większej niż d-0tychW roku bieżącym ·dawna stoczas samodzielności. Resort powinien również przeprowadzić lica Warmii i siedziba bi.skupów
Lidzbark rewindykację sklepów zajmowa- warmińskich
nych przez :instytucje niehain-1 obahodzić będzie 650 ro=icę
swego powstania.
dlowe i osoby prywatne.

przeszło pół mil~ona zł!
Szaika złodziei i paserów
stanęła przed sądem w Lodzi

POZNAN (PAP). - W c:za&e
wichury i zamieci w Po.znaniu,
wYdarzyl się przy ulicy Armii
Czerwonej tragiczny wypadek,
którego ofiarą padl Henryk Zawadzki, zamieszkały w Złotoryi
na Doln;ym Sląs:ku. Silny wiatr
strącił mu czapkę z głowy. W
pogoni . za czapką ZawadZki
przebiegał ulicę w najrucliliwszym punkaie i nie zauważył
nadjeż.dżającego tramwaju,
Mimo ootr:reżeń przeCthodniów
nie zdążył usunąć się z szyn i
;poniósł śmierć na miejscu,

wysunęła

POD ADP.ESEM MINISTERSTWA HANDLU WEWNĘTRZNEGO

za

Wichura przyczyną
przypadkowej śmierci

postulatów

POZNAN
mkladaicih
pozna11s.kich
W
przemyslu piekarniczego rozpo...
częto przygotowania do wielkiej krajowej wystawy wyrobów cukierniczycll, k!tóra odbędzie się w Poznaniu w marcu
br.
WeHandlu
Ministerstwo
dla
przeznaczyło
wnętrznego
naJ·len.~•ych cukierników kraJ·

e

I

>>Odgłosy«

RAPACKIEGO
PLAN
,
zno w na "7ido-w-ni
I znów polskde pr<Jil-OZY()je ?Xieatomirowa.nia.
Eu~y środkowej zn.ala.zly się w ce11trum
uwag{ świata. l\iin. ~cld wręczył prred.sta.Wicielom 9 państw oraz ITZądowi NRF :za pośrednictwem Szwecji noty wraz z memorandum, które stanowi rozwini~cie i ulmnkretyznanego obecinre j.a.ko Plan
rTAJ>Wanie planu,
Rapackiego.
.Już poprzednia. wersja planu wywołala. w
ilmtaclt p<1litycznyoh wielu państw duże zainteresoiwanie, chociaż 1J-OSZC'l•Cgólne ' rzW
wysuwalY zasltrzeżeni.a. oonOŚ>llie szczegółów.
Przedstawiając memorandum min. R<IJ)aold
wziął pod uwagę te zastrzeżenia i zawarł w
nim mereg propozycji, które mają na celu
u.sunięcie

w.ątpliwo5ci

i

zastrzeżeń,

Przede wszystkim chodzi tu o sfOlt'llluł-Owa
nie samej istoty strefy beza.t.om0<wej - ma
ona być nie tylko obS7.a.rem bez broni ją·dr-0~
wej, lecz także obsl'l::irem, P'l"Zeciw któremu
n'ie W<llno st<J-sować br<J-ni ją·drowej. Innymi
słowy Po:&ka, CSR i NRF sta~yby się k.rsjami, w których Judzie mogliby żyć wol.ni
oo strachu przed niszczycielska, silą br<>n:i
w·o<dorowej.
Drugim, o niezwykle dond&sly1J11 zna.czeniu
elementem zawartym w mem-0riałe jest kwes·tia lwn(r()li.
W państwach zacbodn!ich, dyskutując ;nad
Planem Rapackiego, wysuwa.n-0 tezę, że brak
w nim sprecyzowania. śnN'łków kontr-0li. Rząd
polski poważnie poh'a.kt.awal te gł-Osy i zapro11onow:ii obecnie utworzenlc apar.atu konM-0gą w nfo1
troli :p-0wietrznej i lą.cJowe;j .
wziąć udział bą·dź t·o przedstawiciele NATO
i p·aktu warszawskier-0, bą,dź ie-i: mogą to
przedstawiciele pa{istw nie należących
być
do żadneg<> ~owania wojskowego w Europi~

-

I wresz;cle trzeci nf)W}' element planu ma.
raczej związek z forma.Iną stron!\ utworzenia.
strefy,
Jak wiad~nm, państwa zacltodn.le me uznaj!\ NRD. Szc~ególrule w NRF wysuwa.no zast.rzeźenie, że w Z\viązku z utworzemem st.refy beza.t-Om()lwej stafolly &lę konieczne uzna-nie NRD. Nowe prop<Irr.,vcje wysuwające mOOjedn.u"' tr-0>nn.y eh de'.dara-0ji
liw<Nić ogła<iZenia
dep(lz;vtariu.sza
określonego
u
złożonych
zmier:zają d-0 oonin:ięei.a tej przes7ilmdy.
Warto także w1s1pmrrnieć o tym fragmencie
który mow1 o możliwości
memorandum,
zmniejszeni.a '1Jbr-0jeń k-0nwencj<llllalnych w
efy z chwilą jej utw(}l!"J:enia,
państwach*!
Mcm1>ra ·- rzą>du polskie.go zawiera rreP pozycje wymagające d·1J>klaodne1r.•3
czowe
przes.tudfowania. Mogą s.ię one pn:yczynić do
prze,iścia trudnego pierw"l'Zego st:Jp1tia w kierunku ogólnego ro'llbrojenin., gdyż dzlalanle
st;·efy 7JdeatGmirowanc,j wsk2.:zał-O·bY n'.L m<I2ip.roblemów ~brojenia. .
l~"Zwi::i,zania
liwośc!
w innych rej.Dnach.
Ten n<l'\\ly d1)kument dy;lom.alyc7.ny jes\ poza. tym d-0wc·dem, że i·~ p1>lsk,i nie us.taje
w próbach znalezienia wyjścia z impa.ru, w
jakim niew::i,tp!.!wie znabzly się r-O~awy roo:brojeni-0wc, że pragnie wnieść k<>nstrulrtyw·
ny wkład w dzieło zmniejszenia na;µ·ięcia na
świecie.

Teraz Wiele z.a.leży od państw zachodnich jeśli potraktują z należytą uwa.gą nasze pr<>ll'1)7.ycje, jeśli zechcą l'OzP·Oeząć l"Zf>')'Z()Wą d;yiskusję, powstanie dla obydwu skon atmosfeznaler;icniu ro'.!:wią7ań do prr.y•
A o to p.r:zecież rządowi P•!ll'\\kicm•1 cbodzilo, gdy wysuną! p-o raz pierwszy Jc.011-0ep-.
eję Planu Ra.paickiego.
11. W ALENDA.
ra.

sprzyjająca

j~·cia.

Pracę

§._P_o_i_rz_e_n~ie.:.....;n~a=-T~e~a~ł~r...:..;Powszechnv

„WalHa kobiet"

·
I<ilkum·1es1ęczna
obserwacia
Teat
koiic:u Powszechnego, k:tóry z
doś. m ubiegłego sezonu uległ
tle ~ P?Ważnym wstrząsom na
Wnict 1'.an osobowych w kiern·
kilk wie, pozwala już dziś, po
nawu na ogól starannie prZ'?Z
pre,:;· dyrekcję, wystawionych
czuc· iei·ach, na wyzbycie się uN I<! niepokoju.
Onieowy dyrekto1· Teatru, Zbilam. 1 ~ Koczanou:icz, zdolal prze
Pierac w dość krótkim czasiii
a Wsze objawy nieufności I
0
U.~i nowal częściowo sytuac1ę,
r· rowadzajqc na afisz ser:ię sztuk, nie posiadających
oze znamion odkrywczości rePertuarowej, ale odpowiadaJci~Ych zawartością tworzywa a„t~'.Ycznego możliwościom oda?rczym pozostałego i doang zowanego zespołu aktorskiego, A choć wyników inten~Ywnego pośpiechu nie możr:.a
stazwać pełnym sukcesem artysd/cznym, to już sam fakt nau en.ia ruchu repertua·roweg.l
r svos.abia życzliwie dla kier0 wn1.ctwa, tym bardziej, że zarawuje się jakiś gospodarslci
8
~su.nek do tych sil aktorskich, które w tym teatrze nieczęsto znajdowały sposobność
~o Ujawnienia swojej produlcYWności artystycznej.
Sprawdzalne w tej materii
,i11ż
Przykłady u.wydatnily się
zresztą w kilku poddanych purealizacjach
ocenie
blicznej
scenicznych. Ostatnio także 1u
Eugeniu~:a
kobiet"
,Walce
Scribe'a,
Wprawdzie komedia ta nie
należy do najciekawszych osi•l
Onięć tego autom, bo zdystansowana jest takimi choćuy jego utworami jak „Bertrand i
R.aton czyli sztuka. spiskowawszystkim za~
nia", przede
,,Szklanka wody" i „Adria1ma
Lecouvreur'', jednakże dostnrc~a nie tylko ponętnego materia/u dla aktora, ale może 0!1las/cawić najbardziej krytyczne
go buchaltera teatru.
W swojej „Walce kobiet" Eu
Oeniusz Scribe nie usiłuje imz1awis/~
Ponować ani syntezą
obyczajowo - spolecznych.. aru
psycholog1czna,
Wnikliwością
ani schludno.~cią języka scenir.z
neg?. Jego utwór jest po prostu nieomulnie funkcjonującym
mechanizmem komediowym z
Umiejętnie rozmieszczoną gradacją efelctów teatralnych, obliczonych na niezawodny poltlas1< ~lienteli, spragnionej tyl
0 rozrywki bez dodatku inte·
ekt~1alnego piękna.
, Dialog na ogól trochę non··
s~alancki, brulionowość post!lci ~zialających i dość wątpliwy
uczuciokonfliktów
Poziom
~Ych świadczą bardziej o uty!iniezwykle
arnym podejściu
Płodnego mistrza techniki dratn.~tyczn ej (napis al 400 sztuk),
n:z o jego wyższych aspiraCJach literackich. Wypomni'll
'111.~ już to zresztą nie bez doTnieszki ironii Erne~t Charles
„Litterature de deswej
w

wśród nich i polskie, (z tej ponadto racji, że utwory Scribe'a
grane być mogą w ramach repertuaru bezdewizowego).
Realizacja „ W alki kobiet" w
Teatrze Powszechnym daje widzowi na ogól sporo zadowolenia. Wdzięlc kolorytu epoki w
dekoracjach. komizm sytuacyjny, żywy rysunek f"gur i potoczystość akcji osłaniają z dobrym na o.qól skutl~iem przyrodzone sztuce niedobory wyrawidoczne
artystycznego
zu
ze
gUiwnie w przyszarzaluch
starości dialogach, tym bardziej
niekiedy irytujących, że przekład polsld nie zróżnicował na-
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leżycie

"''I.-

Za polską walutę
będziemy
kupować w USA
książki, filmy

Dnzl.S" O godz. 18I

I

18. w
ziś. w
""
k Sienkie_. (Po godz.
Sztśrodę,
ua 1 erii
1
~fę dyskusia
odb~~zie
t
Publiczna z ok „
0
azi1 wys awy
b razów warszawskiej
grupy- "~
!

wolny,

a bv pi<ee7.ołowi<';<f' oboh<>cl.z<>no się z narzędtiam:i Pt"acy,
abv W7'rasfala dv.<cYPHna w
prodnkc.id. abv bvlo więcf'j
Rtaral'1 o v.ryźs:7e kwalifLka<":<P.
faoh<Y\<\1e iw. Usuwamy nadmierną ce:n•t>fa.1iz.aaje w 7q,r vid:z.andu i rOZS1Zeirzamy demo-

~l.ec:7:n.ci i nood.nowiedziialności

'\Xianiia ko-:itroli

<>;a !?"an'a do

macv.
łarn;t .nie d~_r_c:;-,c,·0"1i11v
Sp!'awowan1ie tei kon<t.roli pIT..ez
samych robotnn~<:ów wzmooo1
POOZiuaie clyscy;pil.iny calej .zał<>
7..a

g:i,

Kolejnym za.11:adini<e'.11dem. któ
rego rozwjązande powirnIJJiśm:v

ialem d-0 wyhoMJ: Wezuwiu.S"l: lub
kf.órym słoje, Je-~t ta,k g<lrący, że poCzasu wiele Już nie . pr"ez zeMwki oo:oarza mil nogi.
s-0.Ifatan.
JHYT.-OStało, więc m-0glem 7Wied-,,!ć
Przew<Jodnik noo·n-0si kamień f cl!&'lrn.
t.vlk-0 joo<'n z tych wulkanów, Na któgo <> ziemię. Słys-zymy d11dnienie Jak
ry się wecyd<>wać?
w puste.i beczct>. Oka=je się, że stoimy
na. ciepkiej war.~twie gipsowo-piiaskojego
Za WP.'l:uwiusu,em t>nema.Wlial
wej, p-0krvwającei wrzącą la"'ę. Warroz!!l<>s. Trochę wstyd - taik sobie poró:ime.i grubośer ~ oo
stwa, ta jest
bvć w Nea1><>lu i nie być
myślałem 40 centymet-r ów di> 2 metrów. C<> kilka.
na 57..czyei.e 'Weozuwiui;za.! Pocie.szalem
t.vgodni jedne gejzery zanikają, a dl"usię je.fl,na.k t.vm. i;e WJl'l"awdzie z pewirie się i>twiera,ją. Niirdy w tym samym
nej ()dieglości. lecz przecież w drod'Ze
miejscu gejzer drngi raz nlie wybud.ohrze prr.ypatrzylem się
d-0 P-Oiillpei
cha: Przewodnilk zna d·()kfadnie teren.
jego sfmlkowi. Moglem ta.m podziwiać
irdz1e m-0'.ilna., a gdzie nie moona s•taWezuwiuS"Za gesto zasiedlone
))-Odnóże
nie ws7..yiscy ur.zt>Ocz.vwiścic Pać.
miedzy którymi
i pokryte ·winn.ica.mi.
stnicy wycieczki mieli odwa,gę wejść
~eiągają się na.!fie szc7el'iny lawowe.
d-0 krateru. Spośród 40 osób tylko 15
Modem za,uważvć, że WeoZuwiusz na
Jl'OS'Zlo,
średnie.i wysokości .il'\5t J>07Jbaw·iony szaty roślinne.i. z wy,iątkiem rozrzuoonych
gdueniegdzie ka52lt.a.nów i drzew (l'WOcO'\vycb, że S'ZC7.Yt górv nie posiada '.i..adwńrb
dnej wegeta-cji, że pokrywa. go jedynie
żużel z Jawy. · Dowiedlllialem się wówczas, że na zachodn~m sooiźku stoi <11>serwa.torium. do któreg<l prowad'Zi d:ro.ga oraz elektryczna k4lłej .. Cireumovesuviana" i że do mczytu biegnie kolejka linowa.
W a.rto by t.o 7.all)ewne 7. blilSika whaC'ZYĆ. Ale wiadomo mi był.Q, że osta.t.ni
C<> to jast Solfatara? To krater wymfia.l miejsoe w
wybuch Wezuw.ius'Za
mówiąc ję
gasającego wulkanu. To 1944 r„ że od tego czasu wulkan jest
zykiem i;eologów - naturalny wyptyw
nieczynny, a. zatem mó.głbym wbac:zyć
gazów, zawierają,cy<ih związki siarki (po
tylko ma·rł:wy k;rater. Czy nie na.leżał<>
w
,jeśli
7JnaC7.Y 1S>iarka), a powłosku .. solfo" zrezygnowa.ć z Wezuw1"usza.,
z wyg·asające.i wulkaniczmodem zwiedzić
chodzących
tym samym eza.sie
czynny, dymiący Po d.,;iś d~ień krater
Podobno 2000 lat temu
ne.i magmy,
Solfatara? Wybrałem S<>liatarę. I wcamiała tu miejsce wielka erupcja i odle tego nie żałuję.
tąd ten tygielek się gotuje i kipi.
Wyobi'aźcie S-Obie Jej ł> średll'icy ok,
W wielkim S!kupiellliu i m:ił-Olze.niu, o600 m i głębokości ok. 100 m. Sc·ho-dzisi.rożnie posuwamy się za. przewodnikiem. Przez caty C!Zas zastanawiam si.ę.
my do wn~tl'Za, do ~mego dna. Wid<Dk?
gęsty
Dookoła tryskają małe g-ejzery,
po oo Pil"'Zewo-dnik nosi ze sobą Wlią.2;kę
n.jebo od
smolnego drzewa. Terarz s'ię wyja,śnHo.
dym prn:epełnfa powietrze,
jaikiś
Pl!"ZYbiera
siarkowych
\v;vziewów
Wycj~gnął 21 Jclaszen~ za.pałkę i zaszaroczerwony kolor, czuć w 1><>w.ietirŁu
nim trochę
Poma0hał
pa·l il drzewo.
za.pach g<>tującej się siarki.
przed jednym z gejr.i:erów, ktÓTy nlttychmfast na na.onych -0czach zaczyna
Pod naszymi stopami wre, ll'l)tuje si.ę,
bunyć i dymić.
się coraz m<0cnie,i
kiipi. To chy•ba już jest sa.mo dno piePrzewc·dnik nachyla. się, przykłada nkła! N.ie do wytrzymania gorąco. PaJi
ll"ień do małego otworu gejreru i w
z góry, pali P<> bokaoh i pa.li na do(chyba
tym momencie z WS'lJYStkich
Ie. Co chwila. muszę &ię oglądać, by
otworów w kI1aterze
kilkud7..iesięciu)
jakiś kamyk lub stinunyk 'li gęsto roo:·
·
( prawie
·
łl geJzerow
·
wyb uch a tak gęsty, gorą.cy, 1· <lZ&rnY
co 3- 5 meSlanye
d,.l'.m• ~e. 7. odległości jedne:ro metra Jl!ie
Co
trów) DJie ugod'Ziił mnie w czoło.
widać mk<tgo.
cbwi1a 'llmienJiam pozycję, pr:zeskailruję
• kl e. N a·---~-'
•-~J es...,,.,.y
· ·"' na
..;~"'"k I· popi.,.,
~- bo .....-'T.· no""
1»-e
w Pl'<OIW'UILo•wym
„~ na ~„„,

lmnlynenfów (21)

Na dnie piekła

WARszAWA W.AP). 12 bm.,
~ WYruik.u rozmów prreprowateZ.Onych w Warszawie, zawarZO&talo porozumienie m.iędizy
ll'~qem Po1skiej Rzeczypoopoli~~ LUdowej i rzą·dem Stanów
~Ject:nocwny;ch Ameryki, na pod
~a~Vie którego Polska uzyskała
zakupu w Stanach
~ :<>żhwość
&~€<1.noczonych za walutę polą k.<>iążek, czaoopiJSm. filmów,
praw autor.sik:ich
~g:rań oraz
Jar. <>góJną sumę 1 miliona dooW.
j Amerykańskie firmy eksportu
l)~' dz:iałaj[\ce w ramach tzw.
&ramu IMG, zawierać będą
~?<>:-Vie<inie transakcje z pol;nJ'l'l:l.i. instytucjami i organizacja
ko lniportującymi w formie
clą nt::'akt_ów, które wymagać bę
dy, <Zatw1e<rdz.erua przez oba rzą-

ę

SZANOWANA. RYLA l'RAC/\

Z

i czasopisma

t
w sęp

krację robotniczą w zakładach
•.. Prog:ram na rok 1958 - io
pracy. Rz€c.:z ie<lnak w tym. że
program roku, w którym IJ['ZYdeo r()'"<IW<>.iu demokracji robotnig'<>towruje się dalsze ważne
czej decyduje realny rozwój
cvzje, określane u nas zwykl·e
&ytuacji w fabrykach, a nie
miianem zm:ian „modelowych"
Organa planowania pracują
oe:ólni:kowe rOZJWażanńa na temat don'.oslośai demokracji..
nad zaoodJrui.c:z.ą reformą opłat
ekonomiczne
Stwarzamy
i cen )J[".ZV zapewntl.eniu równobodźce zadnteresowania za!óg
czesn.ei kompensaty w placach.
sprawami produkcji i zarz.1Od pomyslnego wykonania naszych planów. od osiągndęcia dzanda, spra;wami osiz.azednej
7~'.l··
równowag~ rynkowe.i i nagr<>- , go.spodarki i rein<towności
Same bodźoo
kładów pracy.
madz.ffi!da n;iezbę<lnych re7125I"W
jed!llak illJie wystarczą. Potr7Jel>
go.spoda.rc7.yoh zależy przeprone .i€1St tu świadome działanie,
wadz~e w następnych latach
cefowa i pła-nowa praca politej tak ważnej reformy.
tyczna. konceJI1trująca się 'na
Oto clLl:ic-lle•g o na pjerwsz.ym
tYITł. co m·z.ez codzienne f1t11n·
miejecu wśród wsz.ystkkh zaprzedsiębiorstw
kcjonowanje
dań partiil. organów państwo
cl€C.yduie o rozwoju gospodarwych i organd.zacji społecznych
czym kraja, stopie życiowej.
naJeży postaJwlić walkę o pe!Jn,e
o socjalizmlie - na waloe o
v.rykonanrie i przekrOC'2J€Jlie 7..awm.:zą wydajność pracy.
dań planu ~czego bie.Tak prz"dstawia.ją się kluczo
żącego roku.
we zagadnienia w tej dziedziW waloe o plan DJa 02XJło
nie. w dziedzinie oodziennrj
WYSl\JJWa s.ię
wi:.lki o produkcję? Jak wygl:\
da sytuacja i co robią w tej
SPRAW A ZWIĘKSZENIA
sprawie nasze organizacje par
WYDAJNOSCI PRACY.
tyjne?
W mdiniomym okra.<tl.e uczyniono 'Wńełe w zak.resd.e t€chlI1JiWeźmy
ki, teah'll<Olo.~H produkcji, s7JkoPROBLEM DYSCYPLINY
leiruia kadr. Ale mimo że proPRACY.
blem Z:).11'.iiększell'.lria wydajności
W uib!iegl:ym roku na.stąpilo
pracy !lliie schodzdł z p-0<rządku
dzi€nlllego, nńe było u :nas wa- oslabii€1lliie <lyscy,płicy pracv,
wyrazilo siię µ't"7..ede
roo<ków. aby waJka o wyż.<>zą które
ws,zystktim w zwiększ0ł1ej ahwydaji!'lJOŚĆ pracy stala się wia
sencji. Czym m0<hna wytlumasną sprawą kJ.asy robotniazcj.
czvć fakt. że w j.ednvm wklaPrz.eszikadizały temu zairówclJZi.e pracy abs<er11cja '\11>Zr<Js~a w
no ówczesny system kierowa·
noróv."tlan~u i:z; 1'<llkiem 195~ diwu
~ak
nia gos~da.rką narc-Oowit,
krotnie aJbo nawet trz.ym>ti rosnące nieza.dowoleniie kla- nJie, a w isąsied.n.im. często posy roootnic7.ej. Ni€ srprzyjaly dobnym zakladzj.e utrzymał"I.
~ZJrositowi wvdajnośc<i pracy
sie .illa tym samym poz:iom1f>?
rowntez oMekJ,ywne warunki
Ki·edv w roklll 1936 zn<CJ1S:iihiś
towa.rzyszące gwałtownemu umy ustarwę o t2lW. socja•l isfyc.z. przemysłowieniu. Do wzirostu
nei dyscypliJrnie pracy, byliśmy
produkcja w okr'E"sie s:z,escuoprzekonam, że sprawę tę wez.
la.t ki przyoz)'lll1lło sil; w ogrom- mą w swe ręce same zał~gi i
nej mier.r e stałe zwi.ęk~zan•ie za.pewnią przestrzega.nie dyliczby zatrudnionych w g·oopo.. scypl<iny.
da.rce usDo-Jec:zmionei, 00 mi?.W wi.el.u wYQadlrnch tak się
lo o~omine :zrn.aCZ€nie dJ'l ro.zjednak nne stało. Nie o-macza
wti ązam.J.a problemu nadm~arn
to jronak. że n.ie nal·eżalo :zw.>rąk roboczych_ szczególmJie na
i;; ;ć us.tawy. Usta.we trzeb:>. by·
w<'Ji. ale p<>~lągalo za s0<bą i
Io znieść. ale na le:i'.aJo jed110u iemme sikiurtlci.
czesnie stworzyć warunki 'OO
W t>la·nf.e 5-letndrn przyroot
temu. aby załogi wzięty rzt"orodrukcj; W'Nimien być osią
cz:vwiście w swe ręce sprawe
!!any jru:i: prze<.Ie wsrz.y~tk;im
nrzestrzega.nia. dyscypliny 1m•Pr~z. podruie.sd€!llrie wydajmości
pracv. Wymaga to innych. 110• cy.
wvch metod :Pracy.
Pracuiemy tu i nad eko!!1<>Ki·e>rowntlctwo zakładów i <:>r miczmvm rozw.iązaniem. Trz.f'~
i;:a,nJimaj"' na.rtyjne m~.isza ba stworzyć takie warunki.
włdciwvmi sob1e odkażde
aby sam~ ~łoei szuk;ił•' i
rebnvmi metodami - tOO?.YĆ
zna jdowałv sp-0soby wykrycia
W<>,Jk~ O tO. l'lby
wypad}:ów SYmulacii. or~anbn

M

Tym niemniej Scribe pozostał nie tylko pozycją pat1'omi1ącą dalszemu rozwojowi francuskiej formy komediowej w
Polowie ubiegłego wieku. ale ł
otwartą skarbnicą, z której do
dziś dnia czerpią swoje dochody wszystkie teatry §wiata,

11Ząch ta"

z.„

j11ko
Hilda Skrzydłowska
hrabina D' Au.treval wnosi tule
ciepła„ swobody i finezji słowa,
tyle ładnego sposob·u bycia na
scenie, że budzi powszechne
zainteresowanie. Nie ustepowal jei szczerością i nerwem
dzia.la.nw nowopozyskany bardzo zdolny aktor Stanisław Malatyński w roli prefekta deparZabawne perypetie
tamentu.
Gustawa de Grignon przyp'ldly w udziale Zbign·iewowi Jabłońskiemu, który zadanie swo
je spełnił z duża do'?ą farsowego komizmu. Mirosław Szonert
- poszukiwany przez prefekf!l
przestępca - wyqladal i móH>H
sympatycznie. jednakże pocią
gajqca apa.rucja i głos n ·i e za$tąpią emocjonalnepo stosu.nim
do odtwarzanej vosta.ci. Stroj"'
Ce/.in.11
aktorki
atrakcy,ine.1
Klimczak byl11 do teao stopnir.
nieatral<.cyjne i obni.żaly -~kale
jei 11·rod·r1. że sama ahtorka puhUa się w niepewno.~ci, c~u ab'.I
umi!ottany jej n1cerz Henri1k
de Flavigne11l (Szonert). wsl11chanu w szemranie widowni
nie zrezygnuje z jej gorqcego
afektu ...
Wyreżyserowal sztttT~e z ta1c·
tem. artystycznym ł czułoś612
rodna gospodarza tea.trn ZBI·
GNTEW KOCZANOWICZ. Sztu
ka po doTwnaniu retuszu zas111
quie na nowodzen.ie co najmniej
tnlde . .ialde zdnh„la 1wmr.>'!h
„Huzarzy'', na któ~ej publiczsi" doskonale. <tie
ność ha.wi
srczedzac liurzlhvych braw p'Jd
adresem Henr11ka Abbeno i crrn
jaceqo z "1i.m n.a 'Tlrzem;n„ al6wesoleoo żo'"'i"rM
rolę
11>ną
JnlJ7o-iF'licota - 7.bior>'ieu•rr.
skiego. Ta.deu.•za Kufmiń.•ki·~
QO - socz11ste90 w neścfo i
chu dowńrt.c11 patro7•i oraz S!'!n·omira Mn+czaka. g;aonii Bh·
sińskiej i Tere su Watra.sói1·11 y.
MICHAŁ ORLICZ

11'Łain".

\\•tc:za)

odpowiadające

sługą.

f

„

języka

go charakterom postaci.
mimo to wykonawcy glównych
ról utrafili we wlaściwu ton,
osobistą zabędzie to już ich

trzeba

• ;

~-.- ............

szanować!

powaznne poounąć naiprzód w
roku bieżącym - jest
SPRAW A LIKWIDACJI
PRZEROSTOW
ZATRUDNIENIA
rue tylko w instytucjach.
lecz rÓ\\.'Ilńeż w zakładach prze
myslowych. Zjawis>m to jesit
bardzo roz1oowszechnione w na
S7..e.i goopodar<'e 1 stanowi rzeę:rożbe dla je1 prz.vcz.yw:istą
f"Z.losci. Ciąży Olllo na cał ym ży ..
ciu z.akla<l.ów pracy, paral i żuje
do zmian i us.prawdążerne
nień. roziklac1a śwJ.adomo~ć poJjtycz.ną ;i ~ip-oleczną załogi. Zja
wis.kom tym partia wypowiada
już w tym ~ staill<JWCZą walkę.

Partia - to znaczy w p:erwSTZ;ym rzęd.2ńe organ~zacje partyjne w zakładach pracv musi sobie postawić jako waż·
nc 7..ada<ruie walkę o lepS"Ll' wy:i:yskani.e możliwości prcd11kcy,inych zakładu przy istnie.ią
cej załodze, o <lo.."ltois<owanie Eczebności zalogi do możliwości
prodlllk:cyjnyc:.'i..
Sprawa Tlńe i<E'St bynajm111~ej
'P'!"oota. Nde obejdzie slę tu bez
berz. korn.plilracj l.
trudności i
Wi.e.lu 21Wal.nńanych z zakładów
produikcyjnych będzie musda?o
pójść clio LT-11nej, :n:iernz cię±srz.ej
pracy. !llli€k<thrzv będą musieli
wy.i·echać na iI1J11e ter€illy_ k:"aju. wzro.."1t'lą wymag.a:nóa wobec
wsz.ystkiich zatrudn'.onych. M~
mo cale.i ociz;y,wistości społ~z
nej potrz.eby P'TZ'EIP'I'C".Vade;eni '.a
tych Zilnóan 2Jbęd:n:i<' jes.t
sad'!liać. iaik truidma będzie :ich
reaJ,iz:;icja i jak wielkiie będą
tu zadai!lfa orga.nizacj.i srpoleczny<Cih. ;pr7..ede wszy$llkian zaś
pall"tyjor~a:n.Izacji
nas.:zycih
nvch. Zad-ania te mogą bowiem
stać się w istocie rzll<l'Zy me do
.ieżcH w samyr.h
rozwiązania,
zakładach pracy rob<J.tnicy nie
będą rGzumie.li. Jl<>i>ierall I aktywnie uczestniczyli we wprowadzaniu ich w życie!
Przy rozwiązywaniu tych zadań będziemy mrlcli :nlliejedmokro<bn:ie dJo czyinienfa z p;róbami
zalatwdama ws:ze1k:iah kliikowvch porachunków,
Nie dotJIUSZJCzaĆ do takich

uz..,-

w,,..,...,.A·r1Aców
•.rEPIC WSZELI<:m KUMOTERSTWO I KLIKOWOSC.
p.iJ.nować. aby ws.:zys.tkie k<>ruieC2'Jtle zmfa;ny pirz,epI'Q\vadzano w spO&Ób S):>raw:iedliwy z
uwzgledrnlien1.em
wni1kli<\\.-ym
konkretnych warunków poS2lCZególny<"h robotników. t>r:>:e
srtIT;ev;al', abv .<lu=a polityka
parti' byl." reali7Al'Wana z całą
al" zaraz-om z
stanowcw·.Scią.
pracy pełna tro.,,iką o Judzi
oto obo~ązek organizacjd ipartyinvoh.
KoJejl!1vm zagad:n1eniem l11'ie7Jffii<0011ej wa1gii ;est

21a.c'7VIlail\
na;·odwaźn,ie;st
frwoi:yć. Co to l>Mlzie dale.i? Czy
dziemy stąd calo? Pr.eyznaję. że pert<pektywa. sma.żenfa, <'Oię w tvirlu tri lawy wcale mi sie nie uśm:iecha. Znam
leps'Ze przyjemn<>Ścl ..•
wet

Do<Piero na na.<;"T.-e usilne pro.~y i bla.Dvm o
gania, przewo.dnHc irasi ogie1\.
temperaturze 2S0-150°C (n-ad ~emia)
- tak 7.apewnfal przewodniiik - powoli
Poora.ż:nfonv
unosi się w t><>Wiet1'"Ze.
wulkan zwoln.a się uspoka,ia i wraca
do normalnego stanu, i<> znaczy 4'6 norma.Inych wytrysków gejzerów. Jest to
dobra 0>ka:L.i.a. dla i>rzewod.nlka. d'1l wY~
ciągania. od turvstów pieniędzy. Każdy
mu daje co moie, byle ,już więcej nde
lasu".
wywoływał ,;wilka z
do •• m.alego
Posuwa.my &ie d:łijej Wezuwiusza". Niestetv - Już w zmn1lejS"Wnym s.lcla<!lzie. Kadry się powoli wyk•ruszaja. Czterech Zl'e"ZYgn"3<walo z dalszej wędrówki, p-0wstalo nas tylko 11.

SPRAWA OSZCZĘDNOSCI,
spra•wa rozwijania potrzeby
i nawyków o-szczQ<lnośai spoind)"Widualnej, N:a
łeczne; i
bylo u nas de>tąd 12.i potrzeb:"
i tych nawyków jako zjawisl:a
ma&O<Wego, jako 1xi.sia;wy SIP°"
lecznej.
Ostatndo wystąpily tu powat•
ne zmiai!ly na l~p.szi3. Wid.a~
istotną poprawę na wsii., która.
na.
p ' e.niądre
zaczęła zb'.erać
budoWTIJictwo i ;nwe.styc.je produkcyjne. Sześć miliardów zl:~
tvch wkładów n.a książeczkach
o..=ędin<J•sciowych - to powat
nv postę;p w p0ró·..vnaniu z latami. 1954 czy 1955 ..Mimo to jednak oszczędza się u nas malo,
a rrzepija m.i1iardy.
Stwarzamy obearui.e bodźce
ekon.om:icz:ne do rozwoju oo·zcz.ędnośai.. Poważną prz.e~odą

w rozwoju osz,.::zędnośd była u
nas dotąd - i jest po dziś
wciąż mała ilość na
<1.Eień rynku takich a.rty.kulów. jalo
mo~ocykle, sa.mochcd.v. t~lcwi
wry, pralki ~td. Podaż tych artylmlów będzie siale wzrastać,
a oo:z.cz,ędzającv uzys;l;:a.ją J)<l.erwsZieństwo w ich nabywanlliu.
Sz.crz.ególntl.e ważną dziOOz.iną,
która może wiplynąć na wziro;.it
oszozędn<J6<li. spol·ecznej i indywidualnej_ jest polityka. mieszka,niowa. Rzą·d opracowuje pro
iekty, któM ZJ'W"iążą otrzymanie
rnrt.e...">Zkarua. z planowym oo=.ę
d-z:anri,ern, a zarazem zagwarar,tują ~ą wadość wk!adów
o.szczędmo3ctlowych na ten ccl.
Zatrzymaliśmy ~dę JJTZY kilku
tylko pa:oblemaah gospodarczyah bieżącego roku„ ~
jasna, że
PROBLEl\'IOW TAKICH JEST
ZNACZNIE WIĘCEJ .
Prnvgotowujerny, a czdclo'\l\'O już wprowadzamy w życiP.,
:zmiiany w takich dzied:z.<iinach.
jak handel. przemysł gastronomiczny, gosp<>da.rka w szpitalach i u'Zl'łrmviskach. Wszvstki.e
te refoirntY zmierzają do W'ięk
rraego usamodzielnienia przedsiębiorstw i oparcia ich organiriacjii. na. zasadao..'1 os:z.crz:ę<ln•ei i
racjom..alne.i g.os.podarki.. a także
do stworzoo.ia skutecznych sposobów walki z marnotrawstwe-m
i przestępczością gospodarczą.
Trwają rÓWJ'llież prace 111Jad dalszą reformą sy5temu zarządza
nia i "Planowania w !Geruniru
pogłębienia samodzieliności i od
PQW!ied.zialności pr2€d.s.iębforstw

w gospodarce materfalowej, w
dziedizim;ie zaopairae:nia i zbytu,
w pracy nad Podinos.zenie?n fat>howych kwa.Wi:i.k.acji mlodych
robotn1ków.
Wszystkie te sprawy mus.z:\
:znajdować się w p0lu widzenia
organi.zacj1 partyjnych w fabrykach i zakładach pracy.
Trzeba sobie zdawać spraw('l
z faktu. że nriclttóre rozwtląza
ni.a n.ail.eżeć będą.clio rz<idU tzw,
S]'.>raw nrl.e!}Olpularnyoh,
NiewątpU~vie będą Oil1Je przede wszymfilm nrl.epopwarn~
wśród tych, których be2Jpośred
nio dotkną. Chodzi jedna:K o to.
aby zostaly one zie zrozumie.
niem ;przyjęte prz.ez ogól robotnilków !i. pracovv111iJ;:Ó\v umysło
wych. Ze zrozumi.eruiem - że
są to niezbędne porządki, bC'Z
których nie może być dalszej
naprawy gospodarki nar-Odowej, a w przyszłości - nie ja.kiejś odległe.i, lecz st-OSunk<rwiJ
bliskiej, na\jbli.ższej! - dalszego wzrostu stopy życiowej.
(Fragmenty z art. pt..
„Spraiwy codzLennej pracy" - Nowe Drogi rur ;!).

Katowicka orkiestra
Polskiego Radia

to największy i
„Malv Wezuwium"
w i.ym k'l'atene .
najsi!nirjszy gt>.irzer
Wyrzuca d11ść duże 'kamyki lawy i siarJ
ki. Nieustannie gotuje się i wrze.
dla prz;ewodnika:
znów jest oka,zja
sprzeda.je pamia.tkowe kawalki lawy "
lt>g<> gejzeru. Każdy oczywiście kupuje. płacąc 110 100 liró'\v za. ka.myk.
Od „mate.go Wezuw<iusza" idziemy do
,,rzymskit>j tenny". Co to takiego? GejObudowany z
zer tryskają.cy siarr;ką.
muramli, połączonymi
dwóch s.tron
sklep<iendem (w jakli spos6b ffltl to Zlbutworzy
nie mam pojęci.a)
dowali pewnego rudzaju termę sia.rcza.ną. G-0Ani się
rąci> tam jest jale w piekle.
przybliżyć do tego na.wet na 3 mebry
nie m'O'Żna.. Uzdrmvi kar:MJe.S'() renmatyka
- ręC?.ę za. to - po kilku sekundach
I to dokumen1tnie!
Mamy już' tego ws-zyscy dość I kierujemy S<ię ku wyjściu. I oto pr6wad~i
nas przewodni<k be2JP0średnfo z piekla
do... raJu. Berz; 7ladnej pniesady.

na gościnnych
występach

w l..ODZI

W odległości kVlkudzieslęciu metrów
.krateru rośnie wspaniała huj.na zicleń, ;piękne, raislcie d.m.ewa, dające iak
potem.„
bardzo Uil>l"a~-O!lliY cień, a
pt"Łyjemna kawiairnfa, restauracja z mu· k ne
t
8-0
ada.
k
z Y ą, seren.
pie
Tren o,
7.
Włoszki w strojach regfonwlnycb. Mein
Liebchen, was willst du noch mehr? ...
MARIAN BIELECKI '

oo

I

Filharmonii
Kierownidwo
dla
przygotowuje
Lódzkiej
swych słuchaczy nową niespoTym razem z.aproszo
dziankę.
no na gościnne występy Wielką
Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic. Ten ponad 100-osobowy zespół, odzna
cz<my Państwową Nagrodą Artystyc:mą, zajmuje przodu1ące
miejsce wśród polskich orkiestr jeszcze od czasu, r;dy jego dyrekcję spra:wował świato
wej sławy dyrygent, nic.odżalo
wanej pamięci Grzegorz Fitelberg. PQ jego śmierci orkiei jego
strę objął Jan Krenz
właśnie ujrzymy na czele sym
fonikow katowickich.
Orkiestra ta d:> w Łodzi dwa
koncerty: w piątek i sobatę
21 i 22, o godz. 19.30, u.lyszy..'.
Beethoven;i,
.,Eroikę"
my
wstęp i 2:akończenie z op. „Trista111 i Izolda" Wagnera ora't
popularne „Prelu<lia" Liszta .
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.1 Samorząd·
samorządność
w ruchu
spółdzielczym
tli

bm.

„Społem''

w

lokalu

o godz. 17.30

76)

Klubu

(PfotrlJmw.ska.

:nr

odbęd~e

się kolejne zebranie dyskuf!Yjne. N a. Por.Ządiku dziennym m. in. spraw<YLJdanie z
dotychcza.wwej
działalności
Kota Dyskusyjnego ł wybory nowej rady Kola. oraz
referat i dyslmsja. na tern.at:

_____________,
„&morzą.cl

w ruehu

i samorządność
spółdzielCZ3"Dl".

Wrażenia
z pobytu

na Spitsbergenie
19 bm, o godz. 18, w
LDK (Traugutta 18) adiunkt
UL, mgr Tadeusz Klatka, po-j
dzieli się wrażeniami z podróży i pobytu na Spitsberigenie.
Wstęp wolny.
Dziś,

Wmarcu zakończy sią monlni

z czym

nowego studia lelewizyinego

LALEK

Prace md budową nowego
stud;ia telewd,zyjnego l!la parterze i I pięt.rz.oe W!ieżowca są ju<l:
daleko zaawanrowane. Kiermv
nik:iem montaii;u jest inż. J'
OstrowlSlkli. z Warsz. Bd.UJT".a Rozbudowy Telewizji. W hallu na
białych tynk.ach malarze kładą
farby. Snfit jest tuż czarny,
wnęki ścian cizea:wone i kain.ar·
kowe, śctiany będą perl.owe,
Pomi€S1ZCZ€1flie. w którym maj
duje .stlę tele-kino, wymalowane j·est na błękitno.
W tej chwili zmagaeyllJOIWano tu SJJ'I'"Zęt potrzebny d:O mon
tażu. Ziielo:ne, estetyczrrw is=f.ki. to ma.gnetcfony .angielskie
EMI. Dzi.ęki. ndJm z łódzkiep:o
studia. poplynJie d()bry dźwh}łl:
z nagrań taśmowych. Pull.pity
reżyserakri.e Siemensa pełne są
tajerrmiczyoh guziczków a. kon
taktów. w tekturowych !Plldclkaoh 6iJ)'OCZywają dom<>f()ny białe
cacka, przypomin.ają..:e
n!ieoo swym wy,glądiam „Szarot
kii". Za lich pmnocą poirozum~e
wać się będą praC10Wl!1licy telewd.zjd. Kz.żdy domofon mie5<"i
bowiem mi.k:ro'l'Ol!l. i głośnillk.
Na I .piętirvie mri€ŚOi. się ooila
aparatul!'owa. Prace morutażo
we odlbywaiją się pod k!ffCM·Illictwem konsultanta,
który
przy.był w tycih druiacll z Pacy-

Co mówi francuski
*intynier

*

Jak

wygl~da

mózg

studia

ne z krys:?.talow~go sz;kła ~

ża

p. Ge.ocges'a de France,
przedstawiciela :Erai!lJCllllSlkJiej fir
µiy .,La Rad~o Iooustrie''.
Montuią Polacy, którycll P•
G. de France za1pozn.aje z taJnikami. ur7_.ądzeń. Jedno z :nrlch
lro!rutrolować

pracę

zainstalowanych w s11l.tddo trz.eah ik:amer-, drugie bę
dzie umoż~o kontrolę <>2ólru\ oałej aparatury. To je:,."'1:
wlaśńiie mózg stu<l!ia. P. Goor·
ges de Fra.nce tłumaczy zalety
urzą<lrzień.
Za poc:iąginrięci.em
dźwl,gnrl. rozk1adają stlę one na
pos=ególne elementy. W ra2lie :zieps1.Lcia :stlę łatwo do każ
dej :niajmnd.ejwej części <'llclstać
się . i SZ)'bkO ją :nia.praiwić,

-

Kiedy skończy się monpytamy zag:ra:ruicznego

taż? gOśoia.

Z posiedzenia Prezydium RN m. Łodzi

Szkoły
1

zawodowe muszą· przygotować
kadry potrzebne gospodarce miasta ·

Tak Irot-zystnie się 'Łbiegło, ze werora.j~e Prezydium
Narodowej omaiwialo kwe®tie doty<lrLĄce aktualnego stanu i perspektyw rozwoju s'Zlmlenia zaw-o.iowego
w naszym mLeef.'elie, a rówlllOaZeśnie nallles:zila. z Wa.rsza;wy wiadomość, :!e Mi ndsterstwo Ośw:La.ty przygotowuje się do prze;kaza.nfa niektórych l!;Zkól za.w.od<>wyoh pod
bezpośredn:ł zar7.ąd rad nąrOO<>wych.
Raidy

Informacja u.stn.a przedsta-.
wiona Prezydium przez przed.
st.awiciela
łódzkiego
DOSZ
byla bardzo szczeg-ólowa, natomiast ruidesła:ne uprzednio
materiały zawieraly kilka ta.bel cyfr, które dl.a niewtajemniczonych stanowią labirynt,
z którego trudno wyjść i ro-

w naszym

mi.e.ście boryka sit:
trudnościami
lokalowymi,
jeżeli Clh.odzi 0 budynki szkol-

z

ne oraz obiekty na pomieszczenie warsztatÓVI' i po.siada
zbyt małą ilość internatów.
Prezydium stanęlo na &tanowlsku, że tego rodza ju statystyczna informacja nie zarientować się
w i.9tniejącej
wiera rzeczy najważn:ejszych,
sytuacji
a mianowicie kierunku polityki szkolenia na najbliższe
Szkoda, że w szczególowej
la.ta„ Już dziś jasn~ jest rzeinformacji dyrektora DOSZ
czą, że wielu
absolwentów
byly jedynie liczby dotyczące
szkól zawodowyćh ma trud„
ilości sz.1".ól, ich rodzaju, wYliczanie budynków oraz krót- , ności ri: 112yskaniem pracy tak
w przemyśle j.aJ;: i w rzemiokie omówienie trodności lośle, są natomiast resorty j:1"1'
ka1owych DOSZ na terenie
bud·()wnictwo czy pewne dziaLodzi.
Ogó!em w Lodzi w
ły włókiennictwa, które po..
szkolach zawodowych pobiera
szukują fachowców i techninaukę 13.313 uczniów, z cze...
ków budowlanych lub wlógo 61 proc. stanowi mlodz:ież
ldenniezych
ze średn.im wył6<i7.k<1, a 39 proc. z terenu
kształceniem. Jakie są zamiawojewództwa i okolic. Wiadomo, że szkolnictwo zawodowe ry szczegół.owego naboru do

„Romans pajaca" - na lodzie...

od:powiednielh szkól i !fec'lmików Prezydium nie u.sJyszalo.
Ponieważ te właśnie zaga.ci.nie.nia są kapitalnej wa.gi, a
przed.stawienie
konkretnYcll
wniosków uzależn:one jest od
ścis!ego kontaktu DOSZ z resort.ami
przemy.shl lekkiego
Wydziału
Zatrudnienia
i
MKPG, wydaje się rz~ nieodzowną, by opraoować plan
sz.lrolenia zawodowego w naszym mieście oo najmniej na
najbliższe trzy lafa. Po.stanowiono więc:
końca
ma.ja.
odpowiednie materia1y w poroz.umieniu z zainteresowanymi resortami i
pr:re'.Nożyć je Prezvdi'Um. Hóre by z kolei moglo poinformować społeczeństwo, jak w
najbliższym okresie będzie realizowana w Lodzi
polityka
szkolenia zawodowego. Prezydium uważa., że wiele. rodzajów S'1Jk6ł zawodowych jest w
naszym mieście zbytecznych,
na.tom.ia.sit nJiektóre i1ch r-0•diz.".;ie
trzeba. r<Jq;budować. Konferencja taka z udz:Iałem .przedstawicieli Wojewódzkiej
Rady
Narodowej. a nawet reprezentanta Ministeratwa Oświaty
jest z.e wszech miar pożądana
przed rozpoczęcieqi. naboru do
szkól zawodowycll przed nowym
roki.em szkolnym.
Z
jednej Gtrony
trzeba zabezpieczyć braki w zatrudnieniu
poszczególnych resortów (budownictwo i
pewne działy
włókiennictwa), z drugiej nie
wypuszczać ze szkól zawodowych
.a.b.s>olwentów,
którzy
będą mieli trudności z uzyskaniem pracy
w Lodzi i. w
w·ojewódzitwie.
Sk.

najdalej

do

Drzygotować

Masło

tylko •••

ł

żyć) ko11czą się happy-endem ...
Sama rewia
składa się z

trzech elementów: baletu, te.
atru i spodu, i to wysokiej
klasy. Nad całością widow:i.ska, LSkladającego się z 23 obrazów, czuwa zn.a'lly reżyser
filmowy Oldrich Lipsky.
Czechosłcwacka
rewia na
lodzie
przyjeżdża do Lodzi
już 21 bm„ ażeby następnego
dnia rozpocząć próby w łódzklej hali sportowej, przy ul.
żeroiruskiego, gdz:ie też występować będzie ona. od
25
lutego do 6 ma;rca oo<lzlP'""~'e
o g<Jdz. 19,30•
U.
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pomriesZCZ€1IlJi.e.
Pośrodlku

pokoju

widloczna.

j.est metale-wa drabi.r\ru ułożo

poz.~omo.
Na :n;iej mieścić
będą odbiorn.iki. karntrolne,
Pokazrując~ reżys1errO'JV"i pcllSIZCze
gólne u,.ięcia kam.er :re studria.

na

is:ę

Reży&er za pomocą
będZii.e "l.\ryb'i·er.cal -

g=i".!'.".ków
mon:tor.vał

obraz, który wyśle w eter, po
kornt<rolii t€cihn;:iocmej. jaika o<lbędzJi.·e się w sąsledm:im póikoju.
Tuż Olbok mdeśai _snę
pokój
komentatora.. poi.rrebny w wypa.d!lru. gdy wyświ0tl1a si'.ę rruiemv fii1rn z lromentarzem Sjpliikera.·

'Wlaściwe studio liczy 250 mil
i;owierzchni i blisko 8 m wysok<1ści.
U góry 8 o•lbrzymi.::.h
ai!li0mostofów gwarantuje dobrą ik.limatyza~ję. Nies.tety, k1imatyza.~ja ta nie j•est jeszcze
wyilmńcZ10rn.a, gdyż
fabiryka w
Che'!m;ie W!Leillltlim nde dotrzymuje termdn&w dosita<1.vv potrzebmycih well:lJtyl.a.rorów. Z te-

go właśnfo stud~a. og1D,dać b~
d!Zlie .stlę calv prowam tel.€'\V'.ixji
łódzk;:ej

--

wldc~vaska,

wywia-

dy lito. S]J'ik.el!"Zy ma.ią oddz:i."'l-

n.e ip0mie..•1zcZielll1i,e. Studio jest
duże, ale cale :r.ap.1-ecze kJiilikanaście· ;razy więks:re,

sie tu ;~: dek<1ra.tornia, malarnia., praeownfa scenograficzna, warsztat
me<'haniczny. stola.mia. gard~
roba, charakteryzatornia. sala
krawi~cka
a
nawet
garaż .
Obok stu.d fa j•est jeszx::z-e pokój
oiszy. sala p;rób a nawet k.aw:iM.tl.ia. gdZJie będziie możn.a
skracać oob:e czas WJ"CZekliwania i:>rned wejściem do studia.
W !.Z";v-. s<krzycUe pi·o.gramowym
będą
mieścić się pokoje pr·acoiwnnków. m. im. redaktorów.
Tak wlięc na 14 piętrze J)O'ZOstanic jedynie nada.jnik i re·
da.keja filmowa.

Z

kawiarni okna

mi tego f,ea.tru lalek S.er.g:i;U&Ła.
Obra111cowa z Mosk:wY, znajdujemy już w prasie warszaw
skiej
entuzjastyc.zne
oceny
widowisk,
jakie w stolicy
Polski dal ten z.nalromity ar-

tysta.
Centralny Teaif.'r Lalek pod
kierunkiem Sergiusza Obrazcowa przyjechał oo Pol.sJti w
składzie 38 osób, w tej liczbie L5 aktorów i 8 muzyków.

200

wycliodr.ą

na placyk przv ul. Sie:nrkiewicza.

który obooruie nliewiele
od gru"Zl()IWtsik.a. Telew:izia marzy o tym, aby urzą
dzić tu w najbliższe.i przyszl-0ści ogródek z estradą, basenem
i ławkami, gdzie latem moglyby odbywać się quizy mv inne
imprer.i:y. Naitua:al.nie, j.eśli wła
dze mi-e:isk!ie ,podejdą <lo tego
r.:l.ai!iu przychyl<nie. Wyda.je się,
że Rada Narodowa ni.e będz!c
chvba mieć nic przer.:iwko tej
ko'ncC'Pcji i ułatwi jej realizac,ic. Tu bowiem. w wieżQwcu,
f,ódź urządzi na poziomie
r<rpeislclm nowy ośrodek kul·
tura lny. (Kas)
różni się

cu-,

półetatów

czeka
na kobiety
W celu stworzenda kobietom
dzieci) leps.i:ych
warunków materialnych, niektóre zakłady pracy w naszym
(posiadającym

mieście

Miesirozą

Do Lodzi przybędzie on albo
21 bm. wieczorem, albo 22
bm. rano.
Repertuar, jaki nam pr.ued•
stawi
Ol:>raroow, który
VI
,.Notatkach reżysera" okreś•
lil
zasadę swojej sztuki vr
Błowaoh:
„kukiełka
powinna
wyobrażać czl<JIWieka
a nie
naśladować go" je91: bard:ro urozmaicony.
Tak wiec
22 bm., w sobotę, o godz. 20
występy
zainau.,,auruje
„Roma.rus z lalkami", w którym
S. Obrazcow, dając kilka samodzielnych występów, zaprezentuje swoje kapitalne wir•
tuow.stwo.
23 hm. o godz. 13 wystawiona wstanie dla dzieci w wieku od 10 oo 12 lat (z tym, że
spekta!kl ten zainteresuje na.
pewno również i doroołych!)
adaptacja znanej bajki Collodiego „Pinokio" pt. „Burati„
no".
23 bm. o godz, 20 „Niezwy„
kły
koowert", świetna parodia banalnyah koncertów estradowych.,
Nieco podobn3'
charakter
ma
3 - aktowa
tragjlkorn€dia - „Przy szmerze
twych
rzęs",
ost~a
satyra
na
hollywoodzkie
gwiazdy i kicze filmowe. Bę·
dzie oti.a wystawiona 24 b~
o godz. 20. 25 lutego o godz,
20 „Niezwykły koncert".
Teatr lalek Obrazioowa wY•
stępować będzie w MDK.

w

ślad za wiadomościami o
przyj€żdzie do Po1ski zn.ako-

wprowadziły

półetaty.

Na pierwszy og.ień poszły zapotrzebowania na tkaczki. Zło
żyły je w Wydziale ZatrudniPnia Zakłady im. Liebknecht3,
Mickiewicza i Dzierżyńskiego .
Dotychczas do tej pracy zgło
silo się za'edwie 12 kobiet,
choć zapotrzebowanie
jest o
wiele większe, sięgające 200
półetatów w zakl:i.dzie im. Mic
kiewicza i Dzier':.~ńskiego.
Praca na póletatach jest o
tyle wygodna, że kobieta wybiera sobie 4 godziny w jakich
chce pracować w ciągu 6 dni,
względnie godzi się na 3 dni
pracy po 8 godzin. Jak wykazały pierwsze wypłaty, kobiety
na półetatach zarabiają od 500
do 800 zł miesięcznie. Wydział
Zatrudnienia przyjmuje nad3.l
wszystkie chętne tkaczki na
półetaty . Niechże więc skorzystają z tego kobiety, którym ta
praca odpowiada.
Jednocześnie
wydaje
si<;
wskazane, aby inne instytucje i zakłady pracy pon;yślaly
o wprowadzeniu pólet~tow dla
kobiet z innych zawodow. Wy
dział Zatrudnienia chętnie bv
widzial takie zapotrzebowania.
W tej chwili Wydz. Zatrudnienia dysponuje ponadto około 5.000 wolnych miejsc, podczas gdy zarejestrowanych 03óJ:>
ubiegających si~ o pracę jest

850.

M.

I

(k)

• •
•
Wysokie kary w1Etz1en1a

za
już

kradzież

maszyn

iin:fOil'llDOWa:liśmy, 10 wlcza. łąeznte na karę 11 lat wlę

wyborowe \~:g~~r:~ ~~o:=~f~ ~~:n:· :~o:~c!y~~n:i;y!~te~~
W

blokach

Cs)

Ualw, że milość musi zwyoię

boś·c:i 12-16 cm, oo gwarantuje li.C'h dobr<Ą iz.oiLac.i ę akiu.<Jtyczną.
Tu zresztą wszysbko j€st
akustyoz:nU.e wytlumionie. Dę
bOtWe drzwt, U•s=e1ndo0\l'le go..imą li śaiamy il7JO•low.ane SIZ'kłem
pi.al!llkowym. Głos r.eżv&."'fa, nawet gdy będzie pooodesiioo.y,
nie pr:ocdootal!llie się poza to

Jak

Ostatnio w sklepach łódzkich
sprzedawano masło wyborowe
w niebieskim opakowaniu, Nie
cieszyło się ono popytem, bowiem kupujący myśleli, że jest
to masło gorszego gatunku.
Dowiadujemy się że Łódzki
Zarząd Handlu wydal polecenie, by masło wyborowe w cenie 64 zl za kilogram był.J
sprzedawane tylko w bryłach.
Inne gatunki ma>ła nie będą
bez opakowania sprzedawa11;;.
Lodzi.an ucia.oZy niewątpliwie
wiadomość,
że już wkrótce
ujrzą wy;;tępy czechcelowa.ckJej rewii n.a. lodlZie pt. „Ro:mans pajaca." (dosłownie „Narzecrony na łyżwacll").
Rewia czechoslowacka - w
odróżn'.eniu od innych
tego
rodzaju imprez, które już widzieliśmy - nie stanowi program.u składanego, ale powią·
zana jest wspólną fabułą. Obrazuje nam ona
w wy.s.oce
atrakcyjnej formie dzieje Kolombiny, Arlekina. i PLerrota.
Tańcząo na lodzie, przeżywają oni
mnóstwo zaskakującyoh ·przygód, które wreszcie

niu efo u:l:vtku tego studia stanie się ośrodkiem studyjnym
z prawdziwego zdarzeniit.
tuż

marzenia

zdał111ie

OBRAZCOWA

Pokój reżyserski przylega
do Situdia. Stud!io wida::
przez ogromne &,yby ·wykona-

* Telewizyfne
będzde

Przewiduję brzmi odpwvti.edź koniec montażu na.
p<>lowę marca. Lódi po odda-

-

TEATR

przyjeżdża do Łodzi

Budowa i

działanie

OOWOCEeSR!gO kfOSRił

prz,ocliwko siprawcom zu- ~:kich praw honorowYch na lat •l.
kradzieży 12 maszyn Dru~ wSIPÓl:nliJk kra<liziei;y Jan
wwa.llnk~.h
„Overlock" oraz Gierońsld ska7.a.ny :został na ka.·
guzicza'l"ki i ,ste~ówlci z Sr~- r1; 8 lat wię:itlenia, 7 tys. zł
miej.sko - Ł~ich
~a·dow grzywny o.raz na. utratę praw na.
P=in:ysl~ J?zneWLarski.ego pll'Z~ okres lat 4. Miicha.ł Kryszt<>foLill. S1€1l'l~0WQCz.a 61/63. Maszyn:1 wiez za. udzieloną pomoc w tej
t~~ sikr;.i1drz!>Olllo w nocy z 17 :na 18 zuchwałej
kra.dzieży skazany
jjpca 195~ r. - .
.
. zor,!;a.ł 11a karę 6 lat więzienia.,
Na łaWle c\Slka.rzonych za.Slledh 3000 zł ~rzywny 1 utratę praw
Edmund. Jan~iez --: b. _PTaoo<w- na. okres lat 3. Jerzego P..a.dzlemJ~ , Sródm1€'}sko-~ódiak1ch _Z a- .iewskicgo Sąd ska.zal na 2 lata.
kJadow
P~;z,~mys,u
Dzn.e1W11ar- wii;zii!'Dla i 3 tys. zl grzywny,
slcie~o (~mne.szk.ały przy . ul .•P~: Wl:idyslawa. Matusia.ka na 2 labJan1iicikńe.i 35). Jan G1eronsl"1 ta. wię1.ienia i 5 tys. zł gnywny,
(zam. P:ZY ul. Podgórn~j 24) Karolin1; Pllcuch na łączną karę
ornz M1ehal KrnzwfowiA:z - 3 lat 6 miesięcy· więzienia., 5 tys.
<;.zofer PogntO<Wia Ratunilrowego, zi grzywny, Czesia.wa Miąllka.
który prz,ewióz:t maszymy karet- na. r; lat więzienia i 50 tys. zł
k<l Pogotci1vla. Obok tych b~z- grz:y"l.vny, Mn.rię Makowską na 1
po§redruic.h, spl!'awców kradzlieży rok 6 miesięcy więzienia, 5 ty~.
odpow.i.adali równd•eż prz.ed są-: 7.l grnywnY, Wacława. Grocho.
dem powerzy i wsipóhlli•CY, którzy wieci1.h~go na 1 rok 6 miesięcy
byli pośre<ltnd.o :ziw:iązarntl. z tą więzienia i 8 tys. zł grzywnv,
af-erą. Oto kh naz,wiska:
Jer;:y · 8tanisła~ Rogulskiego na. 2

J..TOOeS

chwałej

19 bm. o gooz 19
odbędrziie
się wieczór ~usyjnY riespo- Radzie.iewskl. Wlvdysław Matu-

łu tkackiego, na. którym P·r<>f.
inż. J6'zef Hrynlewiez wygłosi
pt"elekeję wprowa.d-zającą
p.t.
Budoiwa i dzlała.nd.e noworoe;nego krosna typu Guetilinl i:
Ripamenti" •.
Wiieezór dys'k.UBY.lnY odbędzte
się w Ioikalu
Stowarzyszenia
!iTPW w wd7li prą W.. l'Wtrl kowsltie.i 135.

~iak, KaroHna Pilcu<:h, Czesll!„w
Min,zek, Maria Makowska. Waclaw Grochowieck.i, Sta.nis?aw
Ro~ul~ki, Ksawery Chycki, Zofia. Szymańska. Jerzy o:egtiar
oraz Edmund Wojdala.

17 ]'Ultego zaipad( wyirok w tej
sprmvie. Sąd Woj<eiwód2lki dla
m, l.«llzA ~zal Edmunda J:a.u<>•.

„ N ie nie ginie"
A Na. budowi: nowego do·
mu przy pewnej ulicy zwiezio•
no 300 tys. sztulc cegieł. W szu st
ko było wyliczone jak na.leży,
a jedna.le później musiano do·
wieźć jeszcze 20 tys. sztulc, bo
właśnie tyle w czasie budowy
gdzieś

się

ulotniło.

Na innej budowie w po·
dobnych sytuacjach wyparowa·
la jedna tona cementu w pa•
pierowych workach. Wybitnt1
cementolog, inż. Kalikst Suwak napisał nawet z tego po•
wodu traktat pt. „O sublima•
cjt proszku cementowego poprzez podwójny papier", co
wszelako w niczym powyi:sze·
go faktu. nie zmieniło.
A Jeszcze na innej bu.dowte
wybyło
pięć
kielni, 2 metT!I
kubiczne drzewa, półtorej par-J
butów gumowych, jedna traga
do noszenia cegieł oraz 4 szpa·
dle, fabrycznie nowe.
Na skutek tych faktów ju.ł
miałem zwątpić w slusznoś.:
naukowego twierdzenia, że „w
przyrodzie nic nie ginie'', gd)}
zaobserwowałem inne z kolei
fakty, które nie po.zwolily mi
zejść na pozycje
nienaukowe.
Bo oto:
A Na prywatnym pla.ett J6•
zefata Kómpla ni stąd, ni zo·

A

wąd stanął piękny budynecze~

z 20 tys. sztuk cegieł. Pan Józefat przyjął ten fakt jako do•
pust boży i urządził w tym bu.·
dyneczku nieltchy warsztacik.
/:;. Pewnego dnia w szopie
należącej do niejakiego Alfonsa Chlenta, pojawił sie cement
w calkowitym strip-teasie, to
znaczy bez opakowania - IP
ilości 1 tony.
/:;. Wspomniane zaś kielnie,
drzewo, szpadle itp. - posltt•
żyly panu Klemensowt PodtDI!!„
tys. 7,l grzywny,
Ksaw~o
wajle w budowie jednorodzin•
Chycki.eso na 5 tys . zł grzywm'.
nego domku.
Zofię Szymań!'Jką łącznie na kaZ tego wszystkiego plyn.4
rę 3 lat wię7'ienia i 18 tys. zł
wnios1ci, że przyrodzie zawsza
groywny,
Jermegio
Diegtia.ra
zaufać. Wprawdzie
n.:t karę 5 lys. zł grzywnv ora'ilj możemy
czasami splata nam figla zapoEdmunda. Wojtalę na ka.rei 5
dziewając to i owo, a.le z regu~
tys. 7J: grzyv.-ny. Wsz.ys.tkrlm skaly to, co nam pozornie zagubi.
zanvm rzaliC'2XJITTo na JJOC'L<:':t kary
zwróci ;potem na...;pewno.Q.M.
olrres pr7..ebyiw®l!La w. ~:zrl.en!i!u

111.<:IJ."zym.,

WAŻNE TELEJi'ONY
l"oirot. MiHc:v.łne

Pogot, Ratunkowe
Straż Poiarna
Rom. Miejska MO
~~.iski Ośr. Infor.
• '.YW. Pomoo Lek.

253-33

254-44
08
292-22

' '- ma .•
CURi
_

'•

' .

· A ·

• ~ •
SP<>Uwaga! Repertuar
rzadwno na p<.Jodsta wie
komunii.katu OkregO'We
go Zarzadu Kin
12, g. 17. 19. FiJm dok. PALMl~N~ ~ark 2ró
dli&ka) cz:vnna godz.
g. 21
·
1-0-18
SOJUSZ (Nowe Zlotno)
„MiU.ony na wySJ)ie" zoo _.czynne lt. 9-16
,....._
dozw. od lat 7 I!. 17.

Dnia 16 lutego 1958

Kl\EDV~
e·„
ff
I
I
•.-·.
~
·,.-.;„ O „. ,!,

r.

szy lat 58

S. t P.

S. t P.
niba.la" do7JW. od lat
14 .g. 13.30. 15.~0. 17.30
555-55 Występy artystow oraz
film .,o Ca.n~aciiro" g.
20
n "
19
D1·vOROOWE <Dworzec
l'IFHJ"'\11\'\
·:KW;itnacy STYLOWY (Kilińs.kieito
Kal}.~ci)
.; "'TCIJ'T
Wyprowadzenie zwłok cdbęd~e się
.
. .
kra..1 : .. Od_wiedzmv ~ 123) .. Kocha.nek la.dy
„.
„owy <WieC"kow&kiego 11msluewsk1m ZOO . Chatteriev" dozw od PabJ.arncika 56. Piotr19 lutego br. o godz. 15.30 z kaplidnia
kow.s.ka 127. Tuwima 59.
~~) g. 19 „Wk;yta. stał· „l.Js budown.iczv". f!. lat 18 g · 16. 18 20·
8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. SWIT (Bałucki 'Rynek) Ziel= 28, Wschodnia
J lJ.llni". Mała scena
cy cmentarnej na Doła<:h, o czym zaEroica" dozw. od lat 54. Lrima1wwsk1ego 37
15. 16. 11. 18. 19. 20.
- I!. 21.30 ..8'.Wlllka. l>'O
li tYczi:w--lit.era.cka"
J.a. g, 16. 18. 20. FiJm ~ Al. K~c:ius'2lki 48
.
21. 22
wiadamia pogrążona w smutku
Pełm st.a.Je dyzury nO<!ne
dok g 22
JARACZA {.Jaracza 27) GDYNIA C'Ii.tWlIIla nr 2)
22
9
SZPI.T"LI
. 40) DYŻURY
_,_,1ewi~
· T„TR.Y
. i
Film dok.
1-1-~k
g 19
0
~.
• •
··'. " r's·ieu."'
dJa g.na1mlodProgram
-~J
" Kr'l
1·
RODZINA.
~z:oital
szych: „Magiczny pe- Film dok .. g;, 15 i 22. Połozruc~wo:
V"
dozw. Kliru~;v im. Cur:e-Skło
dzelek"... Snieaowv li- „Pr7.emytmcy
(Obr.
l>Ow;szECRNY
Stalingradu 21) !!. Hl ston-O.Sz". ..Stefek Bur od lat 16 i;;. 16. 18. 20 dowsk!e1· ul. Cune:Sk1<?
czymucha" g. 16. 17. WISLA (Tuwima nil' 1) dow1Skie1 1.5 - Chomy i
wędrc„Odwie-cimy
Film dok. g. 9 i 22. Rud.a. S~P1tal l~. d~ H .
„Droga życia" dozw.
Wiec"
od lat 16 a<. 10. 12. 14. „Dziewczęta z Im.men Wolf. ul.. La.mewmck.a
••'l'F.ATR '7.15" (Tr~u!!Ut
hofu" dozw. od lat 7. 34~36 0 Widzew. S~T?ta n g, 19.15 „I.morn" 18. 20
Sród.nuescie.
f!. 10. 12. 14. 16. 18. 20 m1e,1ska._
0PERF.'T'l{A (Piotrkow- MLODA GWARDIA fZie
ska 243) !'!. 19.15 .,Bal Jona 2) Film dok. g, 9 WOLNOSC <Pr2;vbyszew SZ1P1tal im. dr H .. Jordask1e!!o 16) F1lm dok. na, ul. Przvrodmcza 7-9
k · „ d
t
\V Sa.vov'u"
Łódzkie Zjednoczenie Elektromonta:Wwe
2 8
1'.1°~· I!. 9 i 22. „08/15" ... J'fa - Saluty. - Sz:oital im.
„PINOKIO" rKoU€rnika l J ~·t
w Ł<>tlii, ul. Rewolucji 1905 r. nr 21
sieria III. M~d1'.Xow1cza. ul. Kr:z:e~6 lB 20 g. · =· · pitula.c.ia"
16) g. 17 ..Pinokio"
dozw. oo lat 13. !'!. 10. ~eruecka 5 - Pole&e. ogŁa.szia przetarg nieogranicZO-tJ.Y na wykona. .
· ·
·
"
Chirurgia.: SZD!tal im.
<Wólczan- MUZA (Pabianwl? 173) 12. 14. 16. 18, 20
„ARLF.KIN
w Ster- nie z surowców wykonawcy następujących
· drr R d ·
Kocha.nek o połnooy"
IS.ka 5) g. 17 .. O krasno
od laJt 18 g ia WLÓKNJARZ CPróchm- . . Y yg1era. 1 •
ludka.eh t sierotce Maapan·atów elektrycznych:
ka 16) Fl1m dok. g. 9 łmga '13 .
k · 22·
ozw. ·
.... I"
łntenui.: Sz;pital im. 1. 107 SJZt. prnełą:c:znt'ków sygnabiiwcyjn1Ych
i 22 .. 08/15" ..IUisza18. 20. Film do : g, ,
•.• s
S!tJDENCKI PSTETRAĄ'ff.: PIONIER (Fran.cJsZlkan- ry" I seria., dozw. od <lr. ,Pirot5?:owa, ul. Wóltyp DPSW do odłączniików wn.ę
ska. 31) ,;Futro nurko- lat 18 I! 10 12 14 16 c.zańaka 1195.
··
""ATYR.
tr<:owych 8-,patketowych b/osłony
(Zad~odnia 56) " g. 20 we" ÓQIZ'W. od lat 16. 18, 20 · ' · · · Laryngologia: SZ'Pitał
g. 16, 18, 20. F1lm dok. ZACHĘTA (Zg!er.s:ka 26) im: dr: Pirogowa, ut 2. 64
„Kra..1 na ziemi
sygnalizacyjnych
pr:z.ełącznLków
„Wierny mąż" doziw. Wokzanska 195.
TEATR ZIEJ.\łI LODZ- li!. 22
typ DPSW nap. 500V do odłączn.i
lUEJ (sala Budowla- POLONIA (Piotrlrow&ka od lat ·16 g. 10. 12. 14. Okulistvka: WoiskoWY
lków wnętrz.owych 4-obwodowych
16, 18. :ro. 1!1.ill.m dok. r<. Szpi:tal Kliruc.zn;y,
67) Film dok. g, 9.30
nych. Piotrkowska 2.~k2l
romSkie_go 113.
~. 18 „Sw:i.erszie:Z za. 0 l 12.15 •• 08/15" „Front" 22
lOA bez osłony
DYŻURY PORADNI
II seria. dozw. od Ia t LĄCZNOSC (Józefów 43)
przełączników j. w. do odł.ąclZDi
„
29
3.
L minem"
7
1
. i dla
18. li!. 10.15. 13. ą , : ,.Nie odwraea.i sie svików wnętrzowych 6-obwodowych
19, g. 21 „Na. plaZY' i nu" dozw. od lat 12 P<>moey leka~lm!'.
cl<>ir-OSłych udziela.Ją od.
· g 19
wysieDY artY'stów
bez osłony
lmZEUM ARCREOLO- POICOJ . (K<1zim!e~~ 6) POPULARNE IOgrodo- iyg~kJ!,~ 2210~r_::dndJ~ 4. 27 " przelączni:ków sygnałowyc:h do odSródmieście.
wa 18) '„S~ I;irabieg-0 dzielnicy
GICZNE I ETNOGRA ..P<>d chmura.nu.
łączniików naipow. typ DPSN-4FICZNE fPlac Wolno- dozw. 00 lat 14 g. 15.ao M001te OluiiS1.<0 diozw. Piotrko\v.sik.a 67 _ dJ.a
oibwodowych lOA.
20
18
16
12
LaPolesie.
Q7jelnicv
•
·
g.
lat
od
di<llk.
Film
19.3().
17.30.
I!.
ezynne
14)
tci nt'
CŻ€;; giewniC'ka 36 - dla dziel 5.
PRZE.D~OSNIE
a<. 21.30
10-16.
przełączniików j. w. lee.z 6-obwo"
3
rom.sk 1 -e;_i~o 76) „0 811.5 nicy BalUJty, Pio~rkow
MUZEUM SZTUKI (Wie 1 MA.lA (Kilińskiego 178)
do;vycll
okowskiego 361 czvnn<e „Luna.tyk" dozw. od („Fr·0int l -t iJI ~1;Tu ska 269 - d.la. dz1elmcy
!!. · Ruda, Lec.zmic.za 6 -<lila 6. 113 „ rygli el. magnetycznych DREW
lat 14 g. 15.30. 17.30. d.ozw. od 1a
9-15
dzielnicy Chojny, Zuli
19.30. Film dok. g. 21.30 17.30. 19.30
..:.-.-.li!.
do odłąciznitl{ÓW wnętrzowych z
ROMA (Rzgowska 84) GARNIZONOWY K~UB Pa;cąn?WS!kiei 13. -;-- ~!?
Sd' • t!ll..n&...
.
cewką na naip. 220V pr. st.
OFWr<:RSKI (Tu 1~1ma dzielnicy Star?Jllie1.skie1:
D'Wie godaliJny" dozw.
• ~I
el. magnet. typ DREN do
rygli
,;
25
7.
Q.d lat 16 g. 16. 18. :W 34) .,~!!lfrd:zJlesty JHeil1W a dJ<i; m1esZ1kanców I..ódź
·
odl:ączni1ków napowietrm. z cewBALTY~ (Naru~~ STlJl}JO <Bvstrzyaka 7-9) my" d·ozw .od lat 16. Stoki Drzv ul. Zbocze
18a, w iro<lz. od 19-21.
doz:w.· od lat g. 17.30. l.ll.30
l?f. H a.nl
~Olk.
20)
lką na 111iap 22-0V pr. st.
.
•M ttrty"
l)<ro •
„AkcJa.
19.30 Film
8. 89 „ steroiWilików SMD 5A (5-sekcjowa)
MIYI'OCYKL „M-7.2" s,przooam. Tel. 372-2'2
9. 24 „ sterowników SOD/3
MANEKINY krawieckie
8 „ tabliczek sterowniczych B-2 z zaoraz p<Jiduszki do IP'!'.ase>- 10.
worem sterujących ZER6 z cewwanfa poleca Jóref Sinlką 11 OVpr. st.
TKACZY wykwalifiikowanych na krosna k~ lub „Relkord". maszynę drewicz Łódź. ul. Stry81
k<Jl1.'.r,;1ka
towe uczniów na tkalnię, skręcarki wykwall- do sz:vcia ..S:in!!er" gabi
- 60 dni od d'?ty zawylkonania
Termin
fi.; -.v'.ra 111 e, uczennice na skręcalnię, śrubow- n~t<l'Wa SW2led~m. Ul. ~fASZYNE dzriewia:rska w.arda umowy .
9--80 oraz
nlków ł przykręcaczy, uczennice na przędz.al- Piotrkowska. 315 So~- .saneczkowa
32- 6 ako1'dloon mariki „Dili1n.11;"
W przetargu mogą wziąć udiział przedsię
az.ak
ł 'b d
·1 d
'd tó
nię, re~1 en tw,dp~acowmtcah 'o. s tuzZPyWo~::i- LÓDOWI{Ę „Ziis". ma- na. 120 brusów &'Przed.am. bi9rstwa państwowe, spółdzielcze i prywiatne.
2e58
500-90
1
Telefon
• !!Jl.etofon z lamoami zana yc m1ais
za ru mą
rowama
Oferty z podaniem cen loco Łódź z naipisem
N. Barlickiego w Łodzi. Zgłoszenia osobiste pasowymi. radio .. Mińs:k' KOMPLETNE urzadze- ;,'Przetarg" w zalakowanych kopertach należy
przyjmuje dział 'kadr w Łodzi. ul. Zeromsikie- z adalP'terem sPrzed.am ndie do druk.arni tkanin s.kład.ać do dni:a 1 mairca 1958 r. do godz. 12
Zaznacz.a się że Pilnie. m. Komui:aI.t:a. 2 (chu.stek) SP.rred.am ii;o 108 w godz od 8 do 16.
m 7 Ruda Pabrnmdm wze;ledniE> wvdziierżaw'<>. w selkretariede n.a dziernniik w skrzynce p-r:zie'
.
· .
Zakłady zatrudnią pracowmk~w spoza terenu <.Drz)'lSt.anek tramwaiowv Telefon 514-67
2874 znaczonej na wyże.i wymieniony cel.
3227
974-K Marysin)
Lodzi lecr. bez mikwaterowama.
TALON na telewizor
Otwa11c.ie ofert nasrl:ąpi '.komisyjnie dnia 3
MURARZY, cieśli, robotników budowlanych SAMOCHOD „Olimpia" „Beiweclier" zamńienie na marca 1958 ir. o godz. 12 w Dziale Zaopatrzena motocykl
i robotników nie wykwalifiikowanyclh zatrudni rok 1949 na sPiralaah z talon
.. WFM. Lódrt. ul. Se- nia..
SP,ołeczne .Pr!.-iedsiębforstwo Budowlan~ ul. c~·ntral~ym ideal~-;;z;;~ d?Jow.ska 9 m. 8 go,d'Z. 9
Zastrzega się wybór oferenta względnie u2909
do 12
969-K ~;~· ~i~irkOWISka 44
Piokk<>wska 171.
niewaimienie przeta.T·gu bez ipod1a1nia p.owoldit'>w,
TAICSOMETR „Male Ar- ~rz? czym przy zawarciu umowy będzie wySLUSARZA hydraulika z prakitytką, elektr<>- MOTOCYKL „Zlim:l.a,u.p" go" do sDI':zJ€Kfanna. technika z praktyką do budowy a'Pa.ratury po- wo ®roodiam. Wiado- Dzw<li!lić 01d godz. 8-16. magane wadium wynos.zące 2 proc. udzielone2887 go zamówienia celem zagwarantowania. termimial'oiwej, inżyniera lub technika-Irnnstruk: moiść tel. Andirrejów 34 tel. 213-38
nu jak równLeż wykonania.
tera do konstruowania aparatury chemiczne')
i Pomiarowe.i, me!lhanika dla obsłiugi obraWs:zelikie dalsze diane dotyczące przeta·rgtt
biarek przyimie na.tychmi.ast Za,kład Budowy
można otrzymać w Dziale Zaopatrzenia. tel.
A.nara.tury Doowiadczalne.i przy Instytucie
1040-K
270-87.
WJókien Sztucznych I Syntetycznych Łódź.
1034-K
Gdańska 91-93.
359-l!'i
333-33

- W.....

LUDWIK TYROWICZ
airtyst1a-gr.ą,fik.,

profesor Liceum
i Wy~zej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Łndzi.
Pogrzeb odbędzie się z kaplicy Sta·
rego Cmentarza p;:zy ul. Ogrodowej w
o
środę dnia 19 lutego o godz. 14 czym zawiadamia.ją pogrążeni w głę·
bokim smutku
ŻONA, SYN i BRACIA.

ZENON WOJCIECHOWSKI

t k
uJZUFV C'llP e

nnn:lf

Po krótkich cierpieniach zmarł dnia
17 lutego 1958 roku, przeżywszy lat 56

Zmarł, przeżyw

PRZETARG

Techn.

r

/li(}- ZE A

że

na
•h!)
lo-ti~

nia .przią,śnlce obrąC71kowe.,
OBCIĄGACZKI
na w:rzedennioe, prządki n.ri.
POmagaczkl
wrzecien.nice Ś>riednie, clągarld i zr:>:ebla.rk/,
dnwrców-rewidentów zat.rudnia Z.P.B. Im.
K. Liebł~nechta w Łndzi, ul. \\-,róblewsklego
nr 6-8. Zglo~7.enia p!7.vimuje dział persnnalnv
1046-K
w godz. od 7.30 do 15.30
WARTOWNIKÓW (mężozvznl od 111t 45 przyin:atvchmi.ast J.nwallfl:rka Soółdzielnia
l11Jp
Ochro.u:v M;enia na m. J,ódź „Czu.iność". Z:arobek miesięczny od zł 900 do 1200. Inforrmacie i zgłosz-Pni'l w cl:dal.e personalnym !>rzv
1041:..K
ul. Jaracz.a 6, tel. 389-46.

·p RZ ET AR G
J6zozele

Jó-

dobuk.
o pit

fon·
ent
to
IP

nie,
1slu•

wig~

rzin~

~~~
dz ie
fpo-

egu•

lubi.
~

WOJEWODZKA SPOŁDZIELNIA PRACY
Mater. Budowlanych
w Łodzi, Tuwima 99 ogłasZa.
PRZETARG OGRANICZONY
n.a samochód ciężarnwy typu Magirus-Mayładowności 4 tony cena wywoła~za
bac:h
I
zł 7.000.
Samo-chód ciężarowy Gaz AA o ład()W[)ofici
1,5 tony c-ena wywoławcza zł 17.000. Przetarg
odbędzie się o godz. 10 w dniu 28 lutego 1958
roku.
Do .przetargu moga stawać przedsiębiorsitwa
r.a~twowe, spółdzielcz.e, O·mby fizyczmie, wganiz:acjc społeczne i p~·oedsiębiorstwa nie\l~połccznione :r:o upt~ednim złożeniu o-ferty
Wraz z pokwitc.w.aniem na wpłaccne wadium
IO proc. na konto spóldz'elni nr 907-6-184 w
N'.B.P. III 0 /M w Łodzi ora.z po ;przedstawieniu dokumentów wymienionych w § 9 ust.
2 zarządzenia ministra komunikacji z 8 ma':i. 1957 roiku (Mon:tor Pol~·ki nr 56). Samochody pow:vższe mo7..na oglądać w Wojew.
Spółdzielni Pracy Mater. Budowlanyc11 w Ło
1035.- K
<izi, T,uwima 99,

o

PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO PRZE TARG
w ZGIERZU
ul. 1 Maja 18 tel. 29

1głaszają, że w zw1ąiku z liikwidacją 0.Z.R.
doi1mnan:a zostanie w dni:aoh 26 i 27 lutego
1958 roku w gosipodairstwie rolnym „Ła
giewruki" Łódź, ul. Łagiewnicka 311 sprze(ikonie; bydło i
daż inwentarza żywego
tirzod.a chleWIIlia), maJSzyn, na:rz.ędzi !1oilniczyc'h i worzów.

Do zafl mpu przystąpić mo·gą przedsiębior
stwa państwowe, spółdzielcze, prywatne
1036-K
i indywidualni :rolnicy.

KONKURS
Spółdzielnia

Pracy Chemików „ARGON"
ul. \\<1ysoka 22 ogłasza.

ŁQ-0.zi,

w

ZAKŁAD

SIECI ELEKTRYCZNYCH

Łódź-Województwo

Łódź,

ul. Piotrkowska nr 58

OGŁASZA

Il PRZETARG OGRANICZONY
na s.pr.rediaż ciągnik.a maTki Ursus typ C.45
Cena wywołaWIC:Za 19.500 zł.
Cią,gnik można obejrrzeć w garaoo zalkładu
przy ul. Worcella nr 3 w godzinach od 8 dlo 15.
Przetarg odbędzie si1ę w dniu 6 m.airc.a 1958
.roku o god:z. 8.30 w biurze zaJdadu uJ.. Piotrkowska 58.
Do i:·rzetargu stawać mogą prz.edsTębior
stwa państwowe, spóld:zielcire, nieuspołecrz.nio
ne i osoiby fizyczne - Zgodnie z Monitorem
Polslkim nr 56 z dnia 20 liipca 1957 r. po zło
żeniu oferty i wpł.aiceruu wadium w wyso10 proc. ceny wywo,lawczej na nasze
kości
konto 906-6-13 N.B.P. II 0/M w Łodzi·, ul.
1047-K
Piotrikowsika 74.

POKÓJ z kuohnda. wY-wki 'Parter. l'foneczne w
bl>0ikach na Uniwer.svtE>c
.
oo stanowisko
kiei .7.a.mienie na ookói
z kuchnia z wvgotlami
KIEROWNIKA TECHNICZNEGO
w oent!"lm» Dzwonić t.oPRZYCZEPĘ motocyklo~"~'i
h·f~.,, :ł'W-68
SPOŁDZIELNI
kuoię :-sp<l1Mową
wą
Dzwonić iel. 26.2-98 gowymagane warunki:
2708
. ••~l-- ~~tu·di·,ów (wy- dzina 9-16
. wyz.sz.ru.•
1. dy;plom ulrn ń crzen1a

KONKURS

dzi.ał

chemii),
2. wieloletnia praktyka W zawodzie,
3. minimum 5 lat pracy na lderowniczym stanowisku,
4. dotkładn.a znaJ'omo-sc budowy- apa1ratu;ry
chemicznej i organizacji pracy.
Reflektuje się jedynie na fachowców o wyd o Jla·
·
Stanow:'s.ko Jest
<:okich l!)wa.!if1.kacjach.
ty.:::hmi.2stowego objęcia.
Zgłocs"Zen.ia osobis;te z odpi1s,ami dyiplomów
·
d t h .
bi
-r
, · d .
7asw1a. ~:rei;:am1 z. p.ze .'eipl . 0 yc czas:>~eJ
pracy i zyc1orys.am1 - przyJmu1e :zar?,ąd s:poldzielni codzieooi.e w godz. od 8 do 15.
=

•

•

(

KUPNO

J

LOK ALE

I

tEKARSKIE

artysta-grafik
b. Zespołu Artystów
Grafików w Łodzi.

CZŁONKOWIE

i ADMINISTRACJA

b. ZESPOŁU ARTYSTOW GRAFIKÓW

w

-'\ '
I

I

ŁODZI.

9

7,

lute;:-;;;; roku
dniu
wieku lat 56

zmarł

: MPP

Prof. LUDVllK TYROWICZ

b. dyrektOT Państwowego Liceum
Sztuk i Technik Plastycznych w Łodzi.
W Zmarłym tracimy wybitnego artyserdee-mego kolegę i zasłuronego
stę,
pedag<Jga.
Pogrzeb odbędi.zie się w dniu 19 lutego br. o goozinie 14 na cmentarzu katolickim pn;y ul. Ogrodowe.i w Łodzi
DYREKC.JA, GRONO PEDAGOGICZNE, MŁODZIEŻ i KOMITET RODZICIELSKI PAŃSTWOWEGO LICEUM
SZTUK PLASTYCZNYCH w ŁODZI.

-------------------------------------------mPRACOWNICY POSZUKIWANI 111 L!:~oAzRJ

zatrudni
wykwalifikowanych
SLUSARZY
Lódzlta Fa.bryka Wyrobów Gumowych w Ło
dzi, ul. Wólczańslta 223. Zgłoszenia prz:vimuie
1014-K
dział kadr.

LUDWIK TYROWICZ

W Zmarlym utraciliśmy prawdziwego artystę, nieoilżałowanego kolegę i
przyjaciela

,„,......

·zeierskie Zakłady

zmarł

przew<Jdniczący

a·

ze-

•

W dniu 17 lutegB 1958 roku

irst a.Ilio

„

Płast.

Dnia 17 lutego 1958 roku

I

zmarł

LUDWIK TYROWICZ
artysta-~afik

wieloletni prezes 01.\.ręgu Ł6d7Jkif.ego
Związku Polskich Artystów Plastyków,
profesor Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, wieloletni dyrektor Liceum
Sztuk Plastycznych w Łodzi, many i
centony grafik, od7..nacaJOny :i".Joitym
Krzyżem

zasługi.

Sztuka polska j środowisko łódzkie
tracą w Zmarłym cenionego i nieodża
łowanego lrnJegę. Pogrzeb cdbędz!e się
w dn. 19 lutego br. o godz. 14 z kaplicy na
Starym Cmentarzu przy ul. Ogrcdowej
ZARZĄD OKREGU ZWIĄZl\:U
POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKOW
w ŁODZI.

•

*&&WWW

Dnia 17 lutego 1958 roku
57 roku życia

zmarł

w

LUDWIK TYROWICZ
artysta-grafik.

wykładowca Państwowej

Sztuk iPlastycznych
w Łodzi.
Pogrzeb z ka.plicy na Starym Cmentarzu katolickim ul. Ogrodowa odbędzie
się dnia 19 luteg!) br. o godz. 14.
W Zmarłym tracimy szlachetnego
człowieka, zasłużonego pedagoga, drogiego kolegę
REKTOR, SENAT, GRONO PEDAGOGICZNE, ADMINISTRACJA i STUDENCI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY SZTUK PLASTYCZNYCH
w ŁODZI.
Wyższej

W

\Szkoły

dniu

przeżywszy

16 lutego 1958 roku zmarł,
lat 63

WŁADYSŁAW

JAWORSKI

pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego im. J. Korczaka.
W Zmarłym tracimy cennego praoo·
wnika i nieodżałowanego kolegę
DYREKCJA, RADA MIEJSCOWA,
PODST. ORGAN. PART. i PRACOWNICY PAŃSTWOWEGO SZPITALA
KLINICZNEGO nr 4 AKADEMII
MEDYCZNEJ w ŁODZI.
Wyprowadzenie 'zw!ok na rrJejsce
wiecznego spoczynku m1stąpi w tlniu 19
lutego br. o gcdz. 15 z kap!i::y Starego
Cmentana rzymsko-katGlickiego pny
ul. Ogrodowej.

---··-

-·•m+w
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Dr l\fARKIBWICZ srooskór- ZDJĘCIA rentitenowski-? Dr REICHER sPeCiali· ciali.sta chorób
nych. weneryczn'."ch. m-0 zebów wylwnuie ISIP€Cial sta - wenervC?Jn·e. skór
1 POKOJ z::imienie na. czoplci-OWYch. Piotrkow- nie tentgen. d-entw;tvc:z- ne. Płciowe (zaburz,enial
8-9. 16-19, Piotrkow2197 _nv Piotrkowska 121
2 0·0ilroie z kuchnia na i sika 109-6
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1794 I!
DZWO!Q PIĘC RAZY ska 14
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91 czołowych pi~ściarzy

Grad

rekordów

Łodzi. i woiewództwa

pływackich
Pływacy

australijscy w impostylu rozprawiają się
ze sta.rymi rekordami świata.
W Melbourne na olimpijskiej
pływalni Mo.noktcm przep-lynąl
220 y st. gr2lbiet. w 2.18,4, co
stanowi również rekord na dy200 m, a Kondrads
stansie
uzyska! na 440 y - 4.21,8 (naj-

miesiące.

Turniej odbę
dzie się w hali
Widzewie.
na
Program czwart
kowy (godz. 17)
przewiduje elim:illacje i ćwierć
- finały w mu- sze.i, p'órkowej,

staje do walki
o .mislrzowskie lyluly

w Melbourne
nującym

•

lepszy rezu1tat yardowy i
400 m).

na

I

.Tutro rmpocz:yn.a Bię trzydniowa ba.talia o tytuły
Ozy tym
ntist=ów okręgu łódzkie go w pil)Ściarstwie.
razem waDk.i b<;-dą cieka wsze niż w ubiegłym roku, lóedy to jes~oze odd~elnie roogcywano turniej dfa Lodzi
a oddbielnac dla województwa? Wydaje się, że poziom
naszego boksu istotnie niec-o się JJ-Odniósł, o czym mię
dzy innymi świadczyć m ol,l'ą ostatnie mistl"ZOstwa juniorów.
Mimo to trudno

kieś

sensacje

liczyć

na ja- bru. Chyba znowu, w większo
większego kali. ś~i wag do finałów przedoc.\a-

ną się 'starsi, rutynowani zawodnicy i dziesiątka tegococznyoh mistrzów niewiele będzie
od,blegać od zeszloro::znej,
przy okazji,
Przypominamy
którzy to pięściarze 7,dobyli tytuly w r. 1957. A więc: m'.s.trwAniClak, Ka.r gier,
wie Łodzi:
Rwpierski, Kaczmru:ek, K·omarzewski, Na.ga,iski, Szczep•01'ki,
Neyman.
·wencel. Piórkowski,
łódzkiego:
woj.
Mistrwwie
Szczepaósiki, Lachowski, Góralek.i. Gr2-~zyk. G~-ie,n51-i. Chrr-.'QGrolecki, Misiak, Guziński,
nert. Gera.ga.
zg!ol'.stę
Przejrzeliśmy
szeń. Ogółem w mistrzostwach
weźm'e udz;a! 91 zawodników
stanęło w ringu
(w ub. roku
!ll). Nais'lniej o,bsadzone b:>,dą
wagi 1-ekkouólśrednfa i półśred
nia - po 13, najsłabiej - jak

na 3

tuzji i ma zakaz startu

lekkiej,
- ~red.niej
kiej, w
eliminacje i

;:k

i

le! ociężpiątek

ćwierć
(godz. 11)
Enaly w pozostałych wagac~~ .a
po1f111a:stępnie (go·dz. 18) naly. Wresz,C'ie w sobotę (godz.
Hl) rozegrane wstaną walki
n.ałowe.

fi-1

*

•
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ŁOZB zawiadamia wszy.s.tkich
że winni stawić
zawodników,
o
w czwartek
się na wagę
przy ul. ża
godz. 8 w sali
biej 11.

jeszcze bilety
na mecz Gwardia-Dynamo
Są

Sport...

Turniej godny wielkiego iubileuszu

... Dynamo (Moskwa)
oraz
Burnley
•
„ ,
goscm1 piłkarzy LKS
Projektowany turniej pilkarski z okazji jllbileuszu ŁKS nczyna nabierać realnych ks:talMając już zagwarantowatów.
riu przyjazd do Łodzi angielski.ej
kierownictwo
drużyny Burnley
l~KS nawiązalo lcontalct z Gwardią. w zami.an za ustąp·ienie jej
Anr1lików na .ieden mecz, LKS
ma gofri.ć zagraniczną drużynę,
sprowadzoną w tym czasi.e pnc~
waszawską Gwardię, ~órej jubileusz 10-lecia zbiega się z pól-

ŁKS.
działalnością
wieczną
Gwardia dysponować będzie Je•
dną z czołowych drużyn radz1~c
Nie jest wykluczone, za
ki.eh.
nią moskiewskie D1Jnabędzie
mo.

Turniej rozegrano by w !en
sposób, że gdy Anglicy zmierz11
w Łodzi, Gwa.rdi11
się z ŁKS
grać będzie w Warszawie z a.rutyną rad .:ieclcą. Następni.e ju.bilaci. zamienią przeciwników. W
trzecim terminie. gdy Gwardia
grać będzie z ŁKS w Łodzi,
Wa·rszawie dojdzie do interesuJti
-~~~~--~~~--~-------, cego spotkania zagranicznuch
przeciwników.

:»

Najbliższych

przecawników
hokeistów

ŁKS

ujrzymy

w bezpośredniej

Jak już podawaliśmy. dziś w
hali. sportowej o godz. 19 rozMOSKWA. - W &tolicy ZSRR
pocfoie się mecz bokserski Gwar
8 i 9 IIL odbędzie się wielld
dia (Lódź) - Dynamo (Bukamiędzyn.arodiowy mityng w pa-drPszt). W związku z tym, organi : . . - - noozenlu ciężarów. Na zawody
zatorzy zawiadamiają, iż w prze.i
JeszC'ZC dwa TI-lig-0we me- te zaorns.zeni wstali również
jeszcze 600
sprzedaży pozostato
cze h-0-kejowe odbędą się w nasi 7.awodnicy: Zieli6ski, Czebiletów. Bedą one rlo nabycia
łódzkie.i hali w tym tygod- pulkows:ki, Beck, Bochenek i
dz;ś, od godz. 9 do 17 w .na·te-1
przy ul. j niu. W na.dchoocr:ący czw.ar- Biatas. Być może, że. prócz; tej
pujących punktach:
P·0>mo.r zan,in piątki j)ojadą j~zcze Pa.liński
tek, o go.iJz. 19,
Glóvrnej 17, w MDK (wejście od
co i Jankowski.
s·p-otka się z Baild~nem,
ul. Traugutta) oraz przy ul. WólOr.ganizato;r mię
PARYŻ. dla ló,d;;kic-h kibiców o łyle
·~zań.s.ki·2j 57.
jest ciekawe, że o>ba 'Zes·poły dzynarodiowy-ch rozgrywek te_
prz.eciwru'kl\· nisowycih o Puch.ar Galea są, n2,jbliż.sz:ymi
mi LICS. W wypa.~iku zwycie- Francja przyjęła zglo.szenia 18
m&nd'J\?"'D• Sł'"OWYCh
stwa P<>m-orza>nin.a nad śląs-, państw, a m. in. Polski. Elimi.
~
,ii
'~u,..
nawet nacje · odbędą .się w czterech
a
kimi hokeista.mil,
PHkarnka repre7.-enta.cja Polawa;'1'5 ludzi~n grupa~h. Polstll:a znalazla się
'łlremis-0~~nia,
.ski rozegra w sezonie 1958 r.
d·D I ligi .s-t.anje się kwestią w II grupie wraz z Austną,
6 m'ędzypa· ństwowych spotlrnń:
Hiszpanią i Jugoslaw:ą.
dokonaną.
11. V. z Irlandią (w kraju);
Z kolei w piątek, o godz.
25. V. z D'1nią (Kopenhaga);
Z
18, LKS zmierzy się z Pomo1. VI. ze szrc.o· :,ią (w kraju);
rzauinem. przy czym na mecz
(Oslo);
2.9. VI. z Norwegią
ten honor-0wane hi:>dą bilety z
14. IX. z Węgrami (miejsce nie
n5e o,d•b ytcgo w prm-iedzialek YY s1•0
uzg.o-dn'.one); 5. X. z Irlandią
spotkanfa LKS - Sklc'Znia.
(Dublin).

walce

zwvkle - ciężlc.<i. ho tylko 5.
poszczególny-eh . waga-~,h
w
n~jwięcej, .t~:·ety~zme rzecz
b:o!'ac, :powinni m1eć do poAniewiedzenia: w muszei lak <Bud.}, B!a.szc7:vk (C-0noordia Pi-0Mi:ów) i Kolo-dzie.ic-,ryk
(PiJic.a. T.cm.a!l"?'.ów). w !mgucie.i
Płażew"'~'i
_ Kargil'lr IBmł.),
(Gwa.r :lia). Skąpiec (Bawełna).
LaclJ.nwski IWl. Pab.). w piórr..oznier.s.k i (Gwardia)
km.ve.i i Szwagn.a,k (Wł. Pa.b.). w lekKac'Zmarek /Gwardia) i
Jciej w --------------(Stal ICutno),
Wn.eshhki

6 §potkan
I .:;.

l

!~:~~-1>~~~„~~dn~!.it'ISińs~m?~~;c~)

i Rom'tnink !Zjedn-0:ncni Pab.).

W Hollywood zmarla ostatnio 61-letn:ia aktorka
Edna Purvianec, która występmvała w pierwszych
filmach Cha.r!ie Chaplina, jako wykonawczyni
głównych ról (na Z>djęciu artystka. z Chap-!imim
w filmie „Emigrant"),

Kolorowe fotografie na paszportach
Miss Kni.ght. dyrektm·k.a biura pa~rtowego w Wa,.
szyn.glonie podała do wiado1>mości, że już wkrótee wprowadzone będą w Stan,ach Zjedno-czonycb kolorowe fol.ografie do paszportów. To n-1>we zarządzenie m.a na celu
„uatrakcyjnienie" fotografii pa~rtowych, na których
dotychczas delikwenci wyglądali przeważnie jak strachy
na wróble. Ale komu na!.ura p-1>ską1>iła wdzięków. temu
kolorowa fotografia nie pomoże.

Najważniejszy

problem

J. L. Pla.nt
przeciwko pow atm-o.sferze
odpowied11Jiej warstwy piasku. Rakieta spa.ma,by się sama
przez się, p<l"Zechodzą.c przez piasek. Cały problem p.ołega
na tym, że nie wiadomo, jak zawiesić tę wa.rstwę pia,&ku w atmO\Sferze".
Wicemarszałek lotnictwa kanadyjskiego
oświadczył: „Najlepszym sposobem obrony
ciskom rakietowym byłoby umieszczenie

Zaprotokółował
l\fie.w.ka.n.i'eo L<mdynu, m.r James Hankey spisywał skrupulatnde przez długie tygodnie wszystkie sceny, jakie robiła mu jego Ż-Oll!a. Zł-M:ywszy następnie ów „PT-O•t-o.kół"
w sąd'Zie, otrzymał błyska.wiC'Zllie ~ód. P:odohno skruwyp·owiedzi Iłankcy naue<:eyl się,
pulatnoścd nc1W\viania
sekretwrza re.}001<0Weg-1>
peln.iąc przez wicie lat funlrnję
partii konserwatywnej.

Uśmiechnij się
Niemiła

niespodzianka

Policjant: _____
, _______..._

Cześć,

chłopaki!

,_~----------

pól~re-dnie.i

Chmielecki
(St. Kutn-0). J,abuzińslti i Nal?alsld (Bud.) <>ra'l Misiak (WJ.
DePab.), w lekkośrednie5 bi.SZ (Gw.). T<m1aS?ewsiki ·(Ba(Lechia
Wulkiewfo.,;
wełna),
T-0m.) i StanUmw..ld (W;dzew),
w średnirj - Kubacki (C-0nc.),
G-0:7i!lzik (Pilica T-0m.) t Cyran
IZ.icdn.), w półcietkie.i - Piórkowski (Gwardia) i Józefowicz
mawelna). a w ciężldej - Neyman Olu d.), Stec (Conc.) i Wolal( (Gwardia).
zglos.w nych znajduje
Wśród
się cala czołówka z wyjątkiem
który podczas
Szez-epockief(o,
trenir.gu ulegl poważnej konw

.

0

MelrJnnek llpatii

„, '

W;dzew da rewanz· Czarnym
I

,
I
a e ·]U Z

01 e

'd pal1n

pokrytych śniegiem
trenują polscy kclarze

okryte śniegiem
Palmy
•
obraz.
fantastyC11o11y
tworzą
Rza<llko się i,darza by nad
Adriatykiem o lej ]><>rze panoli Ponieważ już 9 marca do wała pt"a.wd'Ziwa zima.
m Kolarze nasi pnebywają
pi.1rozgrywek
charowych wchn cy n.aod m<>rzem w Jugosławil
- - - - - - dzi ligowy ze- musieli w zwia;z;ku z o.padami
.f spół ŁKS i zmie śnieżnymi zmooyfillmwać treml•
1!l
5\ę
~ t'ZY
'.41f4 !JL
= """'·
•Hmlm·
'1~
'Z coolowych na~
Jeden
•
spot oJ,,.;
· ł cji łódzkich,
~~
kania półfinał::>- szych kolarzy, Grzegorz Cbwien
~,Y' ;;':\
~- i"' we. względnie fi da.cz skalecz:vt nogę i oo kilku
> na! trzeba be- dni przebywa w łóżku.
•
li O innych ciekawostkach
dzie. ze względ·.1
na brak terminów niedzielnych, d<>t.yc'lących przyg-0t.owań nakolarzy na obozie W
rozegrać W ciagu tygodnia W S~'Ch
Opa.tji napiszemy jutro.
dzień powszedni.

ran1ach e li ffi l Il a C 1.l

W

li Uchwala walnego zgromadzenia PZPN przekreślila •ens
przeprowadzania jakichkolwiek
dodatkowych eliminacji o awans
do III ligi łódzk;ej. Widzew,
który zdążył rozegrać pierwszy
mecz, będzie musial dać Czarnym rewanż w Radomsku, aby
fidopełnić zobowiązań natury
nansowej. Oczywiście zawody te
towarzybędą miały charakter
ski.

~

""'m

t

r

..._______...~~------------------·
Di beli us byli powiadomdenli. o projektowanym zamachu
(41) isitor
GeJ')rges Blond
~ ---------...------------~--------...
zgody".
„u<l1Z:eli1i mu
milczącej

SPISfH
(przełożyła

PRZECIW
H11LEROWI

z francuskiego MARIA KLOS-GWIZDALSKAI

~~"':'"" ~---- . - ... ,...~

Opozycja naj\\>yŻ\Szego I"zędiU, ~ta rzie<:>zyw.iście <lru.c~ow~
i moralna prz.2e1i.wko hJi.ti-ery,zmowi, miała swodch prre<ll.s.tawucieh
prZJzdie W\Sz)'l:1tikJLm w łonie inteiektualisitów, w sferach un11w-ersyteckfoh i !'eligLjnyClh, z których je.dni rep.:-ezet11tow:11li. odłam czysto fUozoficzny i teo,r-etyczny, drudzy byli wiellrnilll .aktywusfa. mi, jak n.a JJil'Zyklad hrablla. VlO!!l Galen. ka.t olidki b1.sh"11.11J> Mon.aste,;-u. Od obwri1i objęcrla w1a<liz:y p,I"Zl"..JZ Hitlera, kl!'ewki ten
lJl!'alat zaciząl pisywać dtc> ndego prywatne msty, piętnują-ce j,e,go
:poetęipowaiilJie. Z wysmko,śc,i amborny nazywa! n.arodowy,c1h .są
ajalistów bandytamii na,p.adiającym~ na tnstytucije religijne.
W si-e:r1pnliu 1941 roku p0<licja przyszJa go zaa,resiz.tiować. Plrzied
pałac-em bis°k'u1P1a :rebral sLę tłum.
- Je9tem dÓ dyspozycji. Czy mogę zmi.enń.ć ubra?llie? - spy1Jal biskup VO!IJ Galen d10<Wódcę lrobiorty.
- .Jeś:Li kl.51ią<l:z ma oohotę.
Znrlkinąl w m1~:zkanriu i po chwlil'i ukia.zal się w ur.c.ędowym
stroju biSlkUłpim, w infuil.e i z kmyŻ€m w ;ręku.
- PrlleCi.eż nie możemy zabierać lmiędlz.a w takiim pt7Jebraruitu!
·
- wykrzyknął sz,e! poJ~crjanJtów.
- Cal.a moja dtz,iała1nmć była. dzri.ab1nością slugi Kościoła odpo0w:-ed1zilal bi~iku,p - i tylko w ofiojrunych szatach udam się
do więzri.enria.
Zrez:,ng11owano z aresiz:towanrla. Ten glośny opozycjo.ni.sita :prz.esz-edł 11ietknię1y wśród sz.al.ejącyoh ;represji, aby umrneć w roku l!M5 po zabiegu. chi,rurgliJc:zmym - zro:siz,tą zabierał gł-oo prot.E:-:sitując: także w innych ok·o·Ecznośoiaclt, n.a przykład pziz,edwko
rui.ektórym ~\odiom okuµacJi amerykański.ej.
W lipC'U 1944 mku wd-eiu pastorów, kisU.ęży katiolidl~ich i zakonników zm.ajdiowalo .się za kiratami lub w re:z:yrj,ffi11Cjach cibstawlio11ych strażą. We<llug W1iad1om0<ści zebra111,ych późnJiej, kardynał
FaulhabeT z Ml()n.a-chium, bti.s\ktu!p W= re Stutttga.rtu ocaz pa-

01pozycji filoroficzinej bylo „mi3.łe grono
w Krz;:vżow:ie". Wym~,enriłem tu już nazwę tego ma.j~t.ku. a hkże
jego właściciel~. hrabie$\10 Hel!TJJUtha Jamesa von Moltke. ISlf:a,rs2leito &'Y1111a f(ene;rała z roku 1-914 i stcyjeC'ZJThe·g,o prawmuika marsz;aJ.ka z r1o>kt1 1870. W I'lcaru 194<1 wymien~enń tu ary1S1toktraci
utworzyli fa inoe „kól~o na.ukowie". k~óre~o prz;e<lmiotem situd!iów
bylv roziważamfa ned z.a.;-~.ą,-plenńem Delll\1\11€•i:i'O d:nfa narodcl\veito
oocializimu croez sociiali2ll1" rrzy narod'ow·o-ohrreś·cd.iańslti &Y'!lldykalizrn. Które~o dnia? - Och, to się okaże w ISIW'Olim cza15iie.
- Nie cho<lP-1\ o oorumięde HWeM od wJ:adr•v i 1J'OOta.wienie
s•e POttem w obliczu ~J?oś niewiadomef(O - ośw:iad 0 crr.ala wi.ekdy.sitym,r:rowa-nvah rewtol1llci>0T1n.~ów. - °Pr'7eoiw.nicy
srość t~h
rządiu mrn~z.a najiptlenv uzgodnić między sobą skład rządu. który
.
ma nastą.pić.
Z<likire~lano SZR'!'oikie ramy nrz;v.szłe) kon1~vtu~ii, opr.aomvvwan-o proiekty pad:d,aiąc je n.atv<chm'aiStowej dySkusji, rozb'erano
ie. uJen15,z;ano, pod1c:r,9;g .l"dy róv."!1J{)czieś·ni.e cid!bywamo p-;;.•<iedlZlenia,
kon.~resy (taine) . diotY'::,zą<"e poF>tvki za,r:r:-aniczmej wz.v.sizleg,') i:ań
f!tiwa oraz wvzn.aczam''.> delega~6w majacmb z inm,V'mii ugrw::-()w.a;ndami !J'O<lljąć rozmoiwy o 'P'Ood~JkiJe telk min,i,sbe't"ia.Jtnyoh. J-e<lnvm słowem, it·mTIJo w K't"zvrowie łacz;v.ło w sryb'.e niem;.1 wrol?.V"''tkie warunki beziowocn,ości. A tymcza><1em, pt'7Je·z p9,-:"adlokis.aln'Y"
f.e'!lJomen, wcale ni.e taki mów wvj-ąrtjkowy w bost.:>l'id. z t.e,go
wlaśnće ~rodcl\Vtil'lka wv!onił się 2id~QWany wykoo.a.wca :puł.k()l\V1Il!i1t von Stauffen.berg.
IDJnym

wez:1€JtTI

Pulkowni!k Stauffe;nbe~g m6J?l sobie wyobr.;i121ić selkJurnda po s.ekllill<ltzlie, .ieśli. talk można to ~ślić, W!Sl~e 51W'Oje k.roki od
c:hw!fli wylą,d~wanda SJ3.Dl'()llo\u aż oo v.ry'buchu bomby.
Siedtzrib.:.i kwa.tery i;rłównel srtabu li'i·tler.a. naT.VWaM w,olfochan'ZJe (Wik1.1 J;.umal, znajdl()!Wala .się o dz'~eć kliJome.t rów od
Kęt!'ZY'l1a, n!iied1aleko Bal."ctlan, w :pośrodlku :faldstej równ1;ny, pokrvte.i las.ami. i j.eziorami. Kw.a.tera za.im·oiwala prz,e,!Jtr.7,eń ośmiu
ki~'()m~·tr6w kwiadira>tJolWYIClh 1.aSIU i sld.ad.ala '"''ę z t<rz,e·oh mniej
w1~e1 It'oncerutryCl7.Jl1yah strie.f, dl() których 'P·r<w,;:adzila cyl!ko jed·
na J>edyn:a dlroga.
Stref~ wwne.Wz.na obe-jmow.ala d\\,ooze,c i małe lioin1i.s11ro. Bylv
tam te·z ba.raki dla g,wardn.i SS. Ci eó'esm.anri. któryoh v.nk~mo.ść
,2lCE'~al.a już. wy-piróhrnwuma, byl:i mimo wsZ)1slfJ\"\') w nleregula..."'1!ly,-:-h
cza.'511 w)"!ńienfand na innych.
l n1€:;i'r7:tew1dtznan)_'C~ odisitęic,ach
Nalezeh <l>o dyWJz\p: McU Hri;file[· Gr-0ss Deumsc-hlaoo ii Das
•
Reich.
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